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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional Tahun 2012 

di Ibu Kota Amerika Serikat 
Li Hongzhi 

14 Juli 2012 di Washington DC 

(Segenap hadirin berdiri tepuk tangan dengan meriah) 

Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) (Para pengikut 

lanjut bertepuk tangan dengan meriah) Anda sekalian duduklah. 

Konferensi Fa skala besar yang kita adakan setahun dua kali, semuanya 

terpusat di Amerika Serikat, dan juga masih terpusat di wilayah timur. (Shifu tersenyum) 

Kadang kala saya berpikir, jika anda sekalian tidak dapat memperoleh suatu hasil 

dalam konferensi Fa, maka yang anda peroleh tidak dapat menutupi kerugian, karena 

biaya perjalanan dan tiket pesawat pulang pergi, biaya tersebut amat besar, maka saya 

tidak ingin mengadakan konferensi Fa skala besar yang begitu banyak, sebenarnya 

juga agar sedapat mungkin mengurangi beban ekonomi para pengikut Dafa. Tak peduli 

bagaimanapun, melalui konferensi Fa memang benar telah menyelesaikan sejumlah 

masalah, karena setelah konferensi Fa masih ada beberapa rapat yang menyangkut 

proyek Dafa, ini juga berupa suatu rapat bersama yang sulit diperoleh, kita semua 

duduk bersama dapat secara sungguh-sungguh menyelesaikan sejumlah masalah, ini 

sangat baik. 

Ditinjau dari keadaan sekarang ini, anda sekalian tahu, seluruh dunia telah 

berubah sikapnya terhadap Falun Gong. Di saat awal penganiayaan, media seluruh 

dunia semuanya melansir ulang propaganda penindasan yang jahat dari PKT, itu sama 

dengan membantu dia melakukan propaganda, membuat seluruh dunia mengenal 

Falun Gong atas dasar kebohongan yang dipaksakan; banyak pengikut Dafa di 

masyarakat internasional adalah siswa, mereka tidak memiliki begitu banyak 

pengalaman sosial, yaitu berawal dari tidak bisa lalu sambil mengerjakan sambil belajar, 

dengan usaha sendiri telah mendirikan media untuk klarifikasi fakta, mendirikan 

berbagai proyek untuk klarifikasi fakta, dengan bersikukuh telah membuat fakta 

kebenaran ini menyebar ke masyarakat, telah mengubah desas-desus jahat di tengah 

penindasan yang dilakukan PKT. Luar biasa. Akan tetapi ditinjau dari situasi secara 

keseluruhan, orang-orang di dunia sekiranya benar-benar dapat mengenal Falun Gong, 

itu masih terdapat tenggang jarak, coba kalian pikirkan, jika bukan demikian maka 

orang-orang kemungkinan semuanya ikut Xiulian. Sesungguhnya banyak orang masih 

saja menganggap kita sebagai sebuah kelompok keyakinan yang tertindas, atau 

kelompok yang punya suatu tuntutan di bidang politik, atau sesuatu yang berbeda 

paham dengan partai jahat PKT. Sebagai manusia, memang adalah dengan cara 

pemikiran manusia. Tak peduli bagaimanapun, manusia pada akhirnya akan 

memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh Falun Gong. Karena segala sesuatu 

yang dilakukan oleh pengikut Dafa, di tengah masyarakat manusia, kelihatannya kita 

melakukannya dengan sangat sulit selangkah demi selangkah, pintu yang selapis demi 

selapis juga sulit untuk dibuka, tetapi ia seyogianya sedang bergerak ke depan seiring 
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proses perkembangan pelurusan Fa secara keseluruhan; perwujudannya di atas dunia 

tidaklah begitu pesat kemajuannya, karena dengan bumi yang hanya demikian besar, 

jika prosesnya terlalu cepat, sedangkan pelurusan Fa belum selesai dikerjakan, secara 

keseluruhan proses perkembangannya terdapat hubungan yang bersesuaian semacam 

ini. Ketika manusia benar-benar memahami sampai tahap tersebut, maka segala 

sesuatu ini niscaya sudah melangkah hingga paling akhir. Sesungguhnya sudah tidak 

jauh lagi. Dilihat dari situasi sekarang ini anda sekalian juga sudah tahu, kejahatan 

tidak dapat bertahan lama, penganiayaan juga tidak dapat bertahan lama. 

Manusia secara permukaan adalah sebuah tubuh fisik yang diberikan oleh 

kedua orang-tuanya, dengan padi-padian dan palawija sebagai makanan membuatnya 

tumbuh besar, tidak ada sesuatu apapun padanya, permukaan manusia ibarat 

sepotong pakaian; yang benar-benar dapat memerankan fungsi pada seseorang 

adalah bagian yang ada di dalam dari orang tersebut, yaitu fungsi yang diperankan 

pada ruang dimensi lain, dari permukaan tidak ada apapun yang dapat terlihat oleh 

manusia, yang terlihat hanyalah penampilan seseorang, sedangkan beragam sumber 

pikiran di sana adalah sangat rumit, efek dari berbagai kehidupan bercampur-aduk 

terefleksi pada permukaan manusia, demikianlah adanya, luar biasa rumit. 

Penganiayaan terhadap pengikut Dafa lebih-lebih tidaklah sederhana, manusia 

seyogianya tidak dapat berbuat apa-apa, yang berperan sebagai penggerak utama 

adalah kejahatan pada ruang dimensi lain. Dewasa ini kehidupan-kehidupan jahat 

tersebut sudah terbasmi hingga semakin lama semakin sedikit, sudah dibersihkan 

hingga semakin lama semakin sedikit, anda sekalian telah melihat, dahulu ketika ia 

merajalela dengan kejahatannya di seluruh dunia, sungguh congkaknya bukan 

kepalang, saya lihat banyak pemerintahan telah dibuatnya ketakutan; sekarang bila 

ingin mencetuskan kembali teror di seluruh dunia, ia sudah tidak punya kekuatan 

semacam itu, sekarang ia juga tidak sanggup mencurahkan perhatian pada hal ini, 

karena di saat pelurusan Fa tiada hentinya bergerak maju ke depan, kejahatan pada 

berbagai ruang dimensi setingkat demi setingkat dimusnahkan dengan cepat sekali, 

yaitu sama seperti sebuah kehidupan, pada setiap tingkat terdapat bentuk 

eksistensinya. Suatu kehidupan kemampuannya sangat besar, itu dikarenakan akarnya 

sangat dalam, sumber asalnya sangat besar, dengan kata lain mungkin tingkatnya 

sangat tinggi; ketika benda dia itu setahap demi setahap dimusnahkan, di saat semakin 

mencapai permukaannya, maka akarnya semakin dangkal, akhirnya ketika yang tersisa 

hanyalah bagian manusia maka dia sudah bukan apa-apa lagi. Kejahatan ini juga 

demikian, pada ruang dimensi lain dia sedang tiada hentinya dimusnahkan, 

dimusnahkan, terus hingga ke permukaan. Dilihat dari keadaan sekarang memang 

adalah demikian, kejahatan itu sudah tidak mungkin punya kekuatan untuk berbuat 

sesuatu di seluruh dunia seperti tahun-tahun pada waktu dulu itu. 

Bukan saja di seluruh dunia, sekalipun di Tiongkok dia ingin mencetuskan 

sebuah teror merah seperti tahun-tahun pada waktu dulu itu, dia sudah tidak sanggup. 

Lalu berbagai lembaga, organisasi dan seperangkat benda dari permukaan mereka itu 

apakah sudah tidak ada lagi? Semuanya masih ada, kelihatannya dia masih ada di situ, 

akan tetapi, seperangkat benda ini dikendalikan oleh unsur di baliknya. Bila unsur 
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positif di baliknya membesar, maka di permukaan kejahatan tidak dapat memberingas; 

bila unsur kejahatan di baliknya membesar, maka di permukaan dia jadi jahat. Maka 

dengan kata lain, secara keseluruhan di tengah pelurusan Fa, di tengah proses 

bergerak maju ke depan yang tiada hentinya, kejahatan telah dimusnahkan dalam 

jumlah besar, sedangkan di permukaan yang ditampilkan manusia juga sudah tidak 

sama. Saya senantiasa menyinggung hal ini, yaitu dahulu di saat penganiayaan 

terhadap Falun Gong terjadi paling serius, seluruh bumi telah diselubungi oleh 

kejahatan, densitasnya bukan main besarnya, setiap kehidupan telah dihinggapi oleh 

benda buruk, bahkan di atas rumput juga demikian, saat anda berjalan seolah rumput 

juga ingin membuat anda jatuh terjungkal, benda apapun ingin menabrak anda, semua 

itu adalah sangat beringas. Namun sekarang semua ini telah berubah, telah 

disingkirkan hingga tiada, maka lingkungannya telah berbeda, manusia juga telah 

berubah jadi rasional. Karena di diri manusia terdapat satu sisi yang mengerti, 

bersamaan itu, manusia masih memiliki bagian yang merupakan bawaan lahir, yaitu 

dasar bawaan sebelum lahir, karena mayoritas manusia adalah datang untuk 

memperoleh Fa, mayoritas manusia adalah datang demi Fa ini, sisi yang mengerti dari 

mereka semakin lama sudah semakin kuat, oleh sebab itu ada kalanya di tengah kalian 

mengklarifikasi fakta, anda akan mendengar pemahaman yang diutarakan orang 

tersebut sangat tinggi, bukanlah perkataan yang dapat diutarakan oleh seseorang pada 

keadaan biasa, khususnya di saat dia menerima fakta sebenarnya tentang Dafa, 

semua yang ditampilkan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang pada 

umumnya, persis seperti orang Xiulian. Ini pertanda sisi yang mengerti dari manusia 

sudah berperan, unsur-unsur kejahatan tinggal sedikit, sudah tidak dapat 

mengendalikan manusia, hanya sisa sekelumit yang sedikit sekali menyusut ke bagian-

bagian yang krusial darinya, dia masih berperan jahat dan mempertahankan diri. Di 

saat awal dia dapat bertindak gila-gilaan di seluruh dunia, belakangan mereka hanya 

dapat bertahan di dalam perangkat sistem politik dan hukum mereka, seperti penjara, 

kantor polisi, lembaga keamanan negara, kamp rehabilitasi kerja paksa, di dalam 

perangkat sistem tersebut. Sekarang bahkan perangkat sistem ini juga sudah tidak 

dapat dikendalikan, sudah tidak dapat ditangani. Sekarang dia menyusut ke dalam 

penjara dan lembaga cuci otak, juga tidak punya kekuatan yang begitu besar, bahkan 

lokasi Beijing itu juga sulit dia pertahankan. 

Anda sekalian tahu, sekarang partai jahat PKT merasa seolah-olah setiap saat 

akan tumbang. Ini bukan perkataan saya, melainkan mereka sendiri yang mengatakan, 

orang lain juga berkata demikian. Namun tentara dan polisi yang merupakan lembaga 

kekuasaan darinya, bukankah semua ini masih berada di tangan mereka? Anggota 

tentaranya bukankah masih begitu banyak? Mengapa dia bisa punya perasaan yang 

demikian? Walaupun secara permukaan bentuk dan struktur organisasinya masih 

sempurna, namun kejahatan di baliknya sudah tidak ada, sedangkan sebab pokok 

yang membuat kekuasaan ini dapat eksis adalah unsur-unsur yang paling jahat itu, 

dengan tiada hentinya dimusnahkan, semakin dimusnahkan semakin sedikit, maka 

mereka merasa tidak dapat bertahan, merasa akan segera tamat riwayatnya, 

demikianlah perasaannya. 
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Saat permulaan penganiayaan terhadap Falun Gong Shifu sudah mengatakan, 

PKT akan membuat dirinya roboh teraniaya di tengah penganiayaan terhadap Falun 

Gong. Anda sekalian lihat, sekarang sedang mengarah ke sana secara garis frontal, 

memang demikian. Tetapi tak peduli bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, walaupun 

situasi telah berubah, bagi kita tetap tidak boleh mengendurkan diri, jangan merasa 

lingkungan telah menjadi longgar lalu kita mengendur terhadap Xiulian diri sendiri, ini 

tidak benar. Jangan sekali-kali lupa bahwa kalian adalah seorang praktisi Xiulian, 

dengan adanya fondasi Xiulian ini kalian baru dapat menyelamatkan manusia, dengan 

adanya fondasi Xiulian ini dan pikiran lurus telah kuat, kalian baru dapat berhasil 

menyelamatkan manusia, baru dapat melakukan hal ini, oleh sebab itu tidak boleh 

mengabaikan Xiulian diri sendiri, sampai kapanpun juga sama adalah demikian. 

Lalu ada sebagian praktisi yang kurang gigih maju, atau praktisi baru sedang 

berpikir: Wah, partai jahat PKT segera akan tumbang, di kemudian hari adalah dunia 

Falun Gong. Saya beri tahu anda sekalian, dalam hal kekuasaan tidak demikian, kita 

tidak menginginkan kekuasaan itu. Ada demikian banyak pengikut Dafa kita dahulu di 

saat Xiulian sudah mengatakan: saya telah memperoleh Dafa, bagi saya adalah “pagi 

memperoleh Tao, petang boleh meninggal”. Maksudnya ialah saya telah memperoleh 

Dafa, diberikan jabatan presiden saya juga sudah tidak mau, saya ingin Xiulian. 

Dengan kata lain, sebagai seorang praktisi Xiulian adalah melepaskan kepentingan 

duniawi, orang Xiulian tidak mengharapkan hal-hal tersebut, yang diinginkan adalah 

pelepasan keterikatan duniawi. Jika berkaitan Xiulian pribadi, maka kita harus 

mengultivasi diri sendiri dengan baik, pulang kembali ke halaman rumah sendiri yang 

sesungguhnya. Dunia manusia hanyalah sebuah tempat yang diciptakan demi 

pelurusan Fa alam semesta di saat terakhir, ia bukan sesuatu yang asal-mulanya 

sudah ada dalam alam semesta, juga bukan sesuatu yang mesti ada dalam alam 

semesta, ini berlaku bagi dahulu; kelak jika ia eksis, itu dikarenakan di dalam pelurusan 

Fa kali ini, tempat tersebut telah memiliki keagungan De, mungkin juga kelak ia akan 

eksis sebagai satu tingkatan dalam alam semesta, maka rumah yang sesungguhnya 

bukan di sini. Jadi bagi banyak makhluk hidup yang datang memperoleh Fa, 

sebenarnya tak peduli mereka telah tersesat seberapa dalam di tengah dunia ini, tujuan 

akhir dari kedatangan mereka juga adalah untuk memperoleh Fa ini. 

Karena alam semesta sudah tidak benar, semua makhluk juga sudah tidak 

benar, segalanya sudah kacau, dengan kata lain, anda semua berada di antaranya, 

makhluk hidup alam semesta tak peduli betapa tinggi tingkatnya, semua sedang ikut 

mendorong arus, semuanya membuat alam semesta ini jadi tidak benar. Maka dapat 

juga dikatakan, makhluk hidup alam semesta ini semuanya telah berdosa, semuanya 

harus pergi mengikuti alam semesta, seandainya kali ini tidak dilakukan pelurusan Fa, 

keadaannya memang demikian. Maka bila ingin menyelamatkan mereka, mereka harus 

menemukan kembali watak dasar diri sendiri di tengah penderitaan, di bawah situasi 

yang paling sulit, menemukan Dafa yang dapat membebaskan diri mereka, namun ini 

adalah sangat sulit. Anda semua tahu, kita menyebarkan brosur di sepanjang jalan, 

mengharapkan orang-orang Xiulian, banyak orang memandang namun seolah tak 

tampak, di samping itu partai jahat PKT telah mengarang banyak desas-desus dalam 
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berbagai propaganda dan sabotase, hal ini juga membuat orang-orang sangat takut. 

Sesungguhnya tidak sebatas sebab-sebab tersebut, di seluruh dunia juga demikian, 

banyak orang jika ingin benar-benar melangkah masuk Xiulian, semuanya akan 

mengalami bermacam-macam rintangan dari konsep yang terbentuk pasca lahir, pasti 

demikian, maka mereka tidak dapat melangkah masuk. Di bawah keadaan yang 

demikian, ingin menyelamatkan manusia juga sangat sulit. Tetapi dikatakan sebaliknya, 

ini merupakan petaka dari manusia sendiri, pengikut Dafa dapat menyelamatkan 

mereka, maka pengikut Dafa adalah luar biasa, karena kehidupan tersebut jika ingin 

memperoleh Fa, niscaya harus mengalami kesulitan yang begitu besar, harus 

memperolehnya dalam lingkungan semacam ini, dengan demikian barulah masuk 

hitungan, karena segalanya sudah tidak benar, anda dapat menjadi benar, itu barulah 

luar biasa. Maka anda harus berada di tengah ujian ini, di tengah penderitaan ini, di 

bawah pengaruh berbagai karma dan konsep yang terakumulasi selama bersiklus-

siklus kehidupan, anda dibenamkan di dalamnya, lihat apakah anda masih dapat 

mengenali Fa, apakah anda masih dapat berkultivasi, apakah masih dapat pulang 

kembali, di saat Dafa datang menyelamatkannya apakah dia masih dapat mengenali. 

Memang sangat sulit. Yang kita hadapi justru adalah keadaan semacam ini, oleh sebab 

itu pengikut Dafa bukan saja harus mengultivasi diri sendiri dengan baik, anda masih 

harus menyelesaikan misi sejarah anda, yaitu menyelamatkan makhluk hidup. 

Xiulian jenis apapun dalam sejarah tidak sama dengan Xiulian Dafa, pelurusan 

Fa adalah hal yang belum pernah ada sebelumnya dalam alam semesta. Anda 

sekalian tahu, kekuatan lama ini, ketika saya tidak mengakui seperangkat benda 

mereka, dan menunjukkan gangguan dari mereka, pada akhirnya saat tiada dalih lagi, 

mereka lalu berkata “kami hanya bisa yang ini”. Apa maksudnya? Anda sekalian tahu, 

agama Kristen lanjut bertahan dengan mengalami hal serupa, setelah dianiaya selama 

300 tahun, akhirnya yang mampu bertahan barulah mereka akui; agama Buddha juga 

lanjut bertahan dengan mengalami cobaan derita yang tiada hentinya, bahkan pernah 

muncul beberapa kali bencana Dharma yang sangat besar, semua ini memang lanjut 

bertahan secara demikian, mereka mengatakan yang bisa mereka lakukan hanyalah 

hal ini. Dia memang adalah kehidupan lama, anda ingin dia benar-benar dapat 

mengenal Dafa, sebelum tibanya pembenahan terhadap mereka, mereka juga tidak 

dapat mengenalnya. Dia juga menganggap pelurusan Fa sebagai satu hal baik yang 

dapat menyelamatkan mereka, maka ingin melibatkan diri dengan menggunakan 

konsep mereka, walau bagaimana dinasihati juga tidak mau mengundurkan diri, 

dengan demikian tepat jadilah rintangan bagi pelurusan Fa; lagi pula mereka telah 

mengatur seperangkat sistem yang utuh, di antara mereka tidak ada siapapun yang 

dapat membebaskan diri, akhirnya seperti telah mati rasa melakukan apa yang hendak 

mereka lakukan. Tak peduli bagaimanapun, bagi semua makhluk hidup, semua ini 

sangat sulit; termasuk para Dewa, barang siapa ingin mempertahankan diri juga sangat 

sulit, semuanya akan menghadapi segala hal ini, siapapun berada pada taraf kondisi 

sendiri dalam memahami Fa, dengan sendirinya itu sudah berupa tingkat kesulitan 

baginya. Semuanya tahu akan hal ini, namun apakah hal ini dapat berhasil, seberapa 

besar hal ini, siapapun juga tidak dapat meraba ujung pangkalnya, jadi masing-masing 
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memperlihatkan kemampuannya, dengan demikian telah menyebabkan rintangan yang 

sangat besar bagi saya. 

Tak peduli bagaimanapun, anda sekalian telah melihat jalan yang pernah kita 

lalui bagaimana. Seandainya peristiwa pelurusan Fa ini tidak berhasil dilakukan, atau 

kurang memenuhi kriteria, tidak diakui oleh para makhluk, atau Shifu tidak puas 

terhadapnya, dengan kata lain tak peduli kemampuan Shifu seberapa besar, jika tidak 

dapat membuat makhluk hidup mencapai sedemikian murni di tengah pelurusan Fa, 

sepanjang proses berlangsung jika pada suatu tempat timbul masalah, saya beri tahu 

anda sekalian, bumi ini akan tercerai-berai, pelurusan Fa niscaya tidak eksis lagi, hal 

penyelamatan makhluk hidup semuanya tidak ada lagi, bahaya setiap saat akan 

muncul. Namun semua tidak terjadi. Akan tetapi, hal-hal tersebut memang pernah 

muncul. Anda sekalian tahu ada planet yang meluncur ke arah bumi untuk menabrak, 

akhirnya tidak tertabrak; ada banyak bencana yang bersifat membinasakan semestinya 

terjadi di atas bumi, namun tidak terjadi, itu pertanda pelurusan Fa berlangsung hingga 

tahap hari ini, tak peduli telah terjadi kejutan namun tanpa bahaya, maupun mengalami 

sekian banyak cobaan derita, yang dilakukan adalah benar, lagi pula kita telah 

melangkah hingga terakhir. (Para pengikut bertepuk tangan dengan meriah) Dengan 

kata lain, jalan yang kita tempuh adalah lurus, maka di dalamnya termasuk pula 

kehebatan para pengikut Dafa. Kalian di dalam konferensi Fa banyak sekali 

menyinggung perihal bagaimana proses pengikut Dafa melangkah ke depan di tengah 

Xiulian, di tengah menyelamatkan makhluk hidup, di tengah membuktikan kebenaran 

Fa, sesungguhnya puluhan juta, bahkan ratusan juta pengikut Dafa juga sedang 

melangkah secara demikian; penderitaan yang dialami, ujian Xinxing, dan Xiulian yang 

jerih payah, semua itu adalah sedang menempuh jalan sendiri, semua itu adalah 

sedang memupuk keberhasilan diri sendiri. Tentu saja, perihal memupuk keberhasilan 

pengikut Dafa, itu tidak sebatas pembebasan jiwa pribadi, pengikut Dafa juga bukan 

datang demi diri sendiri, melainkan menanggung misi untuk menyelamatkan makhluk 

hidup; bersamaan itu, bahkan manusia di atas dunia yang ingin memperoleh Fa, 

mereka juga mengemban misi di pundak, bukan hanya demi diri mereka sendiri, namun 

juga memikul tanggung jawab atas eksis atau musnahnya makhluk hidup dari lingkup 

mereka, mereka turun ke bumi adalah ingin menyelamatkan makhluk hidup dari lingkup 

mereka, demi hal ini barulah mereka datang. 

Hal ini memang luar biasa. Tak peduli sekarang bagaimana manusia memahami, 

saya tadi sudah mengatakan, pada akhirnya manusia semuanya harus dapat mengerti; 

tidak hanya dapat mengerti, lagi pula segala sesuatu yang bakal dialami dan dihadapi 

oleh manusia masa mendatang, akan sangat menggetarkan. “Fakta kebenaran” yang 

saya maksud, cakupan maknanya sangat luas. Sekarang yang ingin disampaikan 

adalah, beri tahu orang-orang fakta kebenaran tentang kebohongan yang direkayasa 

oleh kejahatan demi menganiaya Falun Gong; fakta kebenaran tentang partai jahat 

PKT sesungguhnya benda macam apa; fakta kebenaran tentang mengapa Falun Gong 

dianiaya; apa gerangan Falun Gong itu, anda sekalian juga sedang menyampaikannya, 

fakta kebenaran ini sulit dipahami oleh manusia. Tak peduli bagaimanapun, kelak 

masih ada banyak sekali yang tidak diketahui manusia, yang ingin diketahui manusia, 
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atau yang dianggap betul oleh manusia, namun sesungguhnya semua itu salah, 

banyak fakta kebenaran semuanya akan bermanifestasi, apa yang tidak dipercaya oleh 

manusia juga akan diperlihatkan kepada manusia; sejak dahulu hingga kini, manusia 

benar-benar harus mengalami satu kali perubahan besar-besaran yang menakjubkan 

dan tak terlupakan sepanjang hidup. 

Sejarah sedang bergerak maju ke depan, jalan sedang ditempuh maju ke depan, 

langit ingin berubah, siapapun tak dapat menghalanginya. Anda sekalian di dalam 

proses ini sedapat mungkin lebih banyak menyelamatkan manusia, agar mereka dapat 

dipertahankan. Betul, sebagai pengikut Dafa, saya beri tahu anda sekalian sungguh 

harus banyak menyelamatkan manusia, karena pada mulanya pengaturan saya adalah 

demikian: saya menghendaki manusia di masa mendatang harus memberikan satu kali 

balas jasa kepada Dafa, yaitu manusia yang tersisa, harus menciptakan satu masa 

yang paling gemilang, masa kejayaan bagi Dafa. Jadi manusia harus melakukan hal ini, 

jika yang tersisa tidak seberapa orang bagaimana melakukannya? Sungguh tidak 

berarti. (Hadirin tertawa, Shifu tersenyum) Maka kita harus banyak menyelamatkan 

manusia. 

Tak peduli sekarang situasinya bagaimana, juga tidak peduli apa yang dikatakan 

para makhluk hidup, Shifu di sini menguasai dengan sangat mantap, tidak akan terjadi 

penyimpangan. Orang-orang tertentu timbul sejumlah masalah dalam pemahamannya 

terhadap Dafa, itu adalah masalah dari Xiulian pribadinya, situasi lingkup besar tidak 

akan berubah. Kalian semata-mata adalah menyelamatkan manusia, menunaikan misi 

sejarah kalian, dengan demikian pengikut Dafa akan memiliki keagungan De, akan 

berhasil mencapai kesempurnaan. Tentu saja masih ada banyak hal-hal yang kurang, 

Shifu kali ini tidak ingin banyak membicarakannya, akan tetapi, ada kalanya perkataan 

sudah sampai di bibir rasanya ingin pula diucapkan. (Para pengikut bertepuk tangan) 

Xiulian pengikut Dafa di dalam dan di luar daratan Tiongkok seyogianya berbeda. 

Sesungguhnya tak peduli anda ada di dalam atau di luar daratan Tiongkok, atau di 

manapun, Xiulian pengikut Dafa setiap orang juga berbeda. Saya katakan tidak ada 

contohnya, tidak ada yang dapat ditiru, hanya dapat dijadikan sebagai referensi, 

melihat hal-hal yang dilakukan orang lain di bawah efek pikiran lurus, lalu anda ingin 

mengikuti bagaimana cara dia melakukan, apa yang dia lakukan anda melakukannya 

persis sama, jika demikian anda telah berbuat salah. Setiap orang juga sedang 

menempuh jalan sendiri, setiap orang juga sedang mencapai pencerahan atas Fa yang 

ia sadari sendiri kelak melalui pemahamannya di dalam Dafa. Praktisi daratan Tiongkok 

Xiulian dan klarifikasi fakta di tengah penderitaan dari tekanan teror, itu adalah sesuatu 

yang anda tetapkan dalam sejarah, adalah anda sendiri yang hendak berbuat demikian 

di kala itu, lagi pula terdapat banyak keterkaitan takdir yang menyebabkan anda harus 

melakukan secara demikian. Lalu bagi pengikut Dafa di luar daratan, itu juga 

disebabkan oleh keterkaitan takdir, dia Xiulian di tempat itu, melakukan sesuatu di sana, 

ini memang berbeda. Jadi sebagai pengikut Dafa daratan Tiongkok, di bawah teror 

merah semacam ini, tekanannya adalah amat besar. Di luar daratan biar 

bagaimanapun, tekanannya jauh lebih kecil dibandingkan praktisi daratan Tiongkok. 

Semua praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok, saya melihatnya di Amerika Serikat, 
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mereka di sini jika belum menetap sampai setengah tahun masih tidak dapat melepas 

ketegangannya, melangkah di jalan masih merasa takut, (hadirin tertawa) dikarenakan 

tekanan mental dari teror merah itu, (Shifu tersenyum) benda tersebut masih belum 

tersingkirkan, bertemu orang masih tidak begitu berani berbicara, seolah-olah masih 

hidup di tengah lingkungan semacam itu, sesungguhnya sudah sama sekali berbeda. 

Maka dapat pula dikatakan, dalam lingkungan seperti ini yang diterapkan adalah 

suatu cara lain, lagi pula pengikut Dafa luar daratan sarana kehidupannya secara 

umum lebih baik sedikit. Tentu saja bicara tentang sarana kehidupan, pengikut Dafa 

bila ada berkah maka anda nikmatilah, Shifu bukan mengajak kalian mempraktikkan 

kemiskinan dari partai jahat PKT, maka dalam hal kehidupan dan sarana, pada 

keadaan umumnya pengikut Dafa luar daratan jauh lebih baik dibandingkan pengikut 

Dafa dalam daratan, itu adalah kenyataan objektif. Jadi mayoritas pengikut Dafa 

daratan Tiongkok secara perbandingan akan lebih menderita, hal ini jangan kalian 

perbandingkan, bahwa anda terlalu nyaman, kami di sana menanggung penderitaan 

yang begitu besar. Itu adalah jalan kalian, (Shifu tersenyum) sedangkan mereka ada 

jalan mereka sendiri. Akan tetapi, pengikut Dafa luar daratan juga sangat luar biasa, 

dengan bersikukuh telah mengubah situasi internasional ini, bersamaan sedang 

mengekang kejahatan dengan penuh keampuhan, telah meringankan tekanan bagi 

pengikut Dafa daratan Tiongkok; jika tidak demikian, coba kalian pikirkan, di saat-saat 

kejahatan paling memuncak dan paling beringas, apapun dapat dia lakukan, bukankah 

demikian? 

Akan tetapi dibicarakan lebih lanjut, karena di bawah lingkungan teror daratan 

Tiongkok semacam itu, sejumlah praktisi yang belajar Fa-nya tidak begitu baik, yang 

kurang gigih maju, di saat menghadapi tekanan kejahatan mungkin akan melakukan 

sedikit kesalahan, menempuh sedikit jalan serong. Sesungguhnya jika peristiwa ini 

belum berakhir, semua itu termasuk proses Xiulian anda. Di dalam proses Xiulian sulit 

dihindari ada cobaan yang tidak berhasil dilewati lalu anda ulang melewatinya, ada 

kesulitan yang belum dilewati dengan baik lalu anda ulang melewatinya, ini niscaya 

adalah Xiulian. Jika sepanjang jalan tanpa rintangan telah anda lewati, apapun tidak 

dapat menghalangi anda, saya lihat masih belum ada yang seperti ini. Itu sama dengan 

cobaan yang diberlakukan terhadap anda telah dibuat dengan sia-sia, itu sama dengan 

seolah-olah Dewa yang sedang Xiulian, bukan manusia yang sedang Xiulian. Oleh 

sebab itu, sudah pasti setiap orang di tengah Xiulian terdapat penderitaan yang 

berbeda, mengalami hal-hal yang berbeda, bahkan ada sebagian hal dilakukan sangat 

tidak baik. Akhir-akhir ini saya mendengar kabar lagi bahwa di daratan Tiongkok ada 

orang jahat mempraktikkan suatu tipu daya di internet, dikatakan mereka yang pernah 

menempuh jalan serong, yang pernah berbuat kesalahan, telah melakukan suatu hal 

yang tidak patut dilakukan, serahkan uang kepada situs internet ini, dengan 

menyerahkan sejumlah uang, maka dosa anda telah terhapuskan, kesalahan itu tidak 

lagi diperhitungkan. Bahkan sungguh ada yang sudah menyerahkan uang, saya dengar 

ada pula orang yang telah menjual mobil untuk menyerahkan uang, ada yang 

menyerahkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit, justru sudah linglung hingga taraf 
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semacam ini. Apakah dia sudah dibuat jadi tidak rasional oleh tekanan mental tersebut? 

Tekanan ini terlalu berat, sehingga tidak rasional, bukankah demikian? 

Pengikut Dafa harus berkultivasi di dalam Fa, harus melakukan dengan baik tiga 

hal dari pengikut Dafa, dengan demikian baru dapat menempuh jalan ini dengan lurus, 

baru dapat menyikat bersih kekurangan diri sendiri. Sesungguhnya tidak ada yang 

disebut menyikat bersih, tepatnya ialah anda belum melewati dengan baik cobaan di 

tengah Xiulian, maka anda lakukanlah dengan baik hal-hal selanjutnya, bila menemui 

lagi cobaan anda lewati dengan baik, demikianlah layaknya. Oleh sebab itu ada 

sebagian orang merasa itu adalah sejumlah noda, tekanan mental pada dirinya sangat 

berat, bukankah itu juga merupakan keterikatan? Unsur kejahatan justru 

memanfaatkan keterikatan anda ini. Situs internet kejahatan serta mata-mata itu, 

mereka justru dapat memanfaatkan keterikatan anda ini untuk menipu anda, agar anda 

sekali lagi mengalami kerugian harta, agar anda sekali lagi terjungkal, anda masih tidak 

sadar. Orang-orang jahat tersebut dapat bertindak demikian, dia berbuat jahat melalui 

situs internet, itu juga kekuatan lama yang memperalatnya, agar anda mengalami 

kerugian harta, jika masih tidak sadar, dia akan membuat anda terkuras hartanya dan 

jatuh miskin, lihat apakah anda masih tidak rasional. Sudah saya katakan, hanya inilah 

yang dapat dilakukan oleh kekuatan lama, tak peduli Shifu memanfaatkan dia atau 

tidak mengakuinya, selama proses pelurusan Fa belum tiba, dia justru melakukan 

kejahatan di celah-celah tersebut, saat pelurusan Fa melewati tempat tersebut mereka 

akan sekaligus diberantas. 

Menyinggung tentang pelurusan Fa alam semesta, jika saya lihat prosesnya 

sangat cepat. Saya ambil sebuah contoh, alam semesta adalah sebuah waktu yang 

besar, pelurusan Fa adalah selang waktu dalam kibasan tangan, semuanya sudah 

dibenahi, demikianlah gerangan masalah tersebut. Namun dalam badan langit yang 

mahabesar ini terdapat alam semesta yang tak terhitung, beragam benda langit besar 

kecil yang tak terhitung, butiran planet yang tak terhitung, di atas setiap dari mereka 

juga punya waktunya sendiri, yang besar maupun yang kecil semuanya punya waktu 

masing-masing yang berbeda. Saya katakan dalam selang waktu kibasan tangan, yang 

ingin dikerjakan dalam alam semesta besar ini sudah selesai, namun pada sejumlah 

ruang dimensi yang waktunya ekstrem lambat, mungkin adalah sebuah proses selama 

beberapa ratus juta tahun; pada sebagian planet, itu adalah proses selama beberapa 

puluh tahun; pada bumi kita di dunia manusia, manifestasinya adalah proses selama 

belasan tahun ini, sesungguhnya adalah sekejap waktu. Namun justru dalam sekejap 

ini, kekuatan lama telah memanfaatkan waktu yang berbeda di dalamnya, telah 

melakukan hal yang ingin dia lakukan di tengah waktu pada ruang dimensi yang 

berbeda. Sesungguhnya Shifu juga sebaliknya memanfaatkan segala sesuatu yang dia 

lakukan untuk memupuk keberhasilan pengikut Dafa, jika bukan demikian saya akan 

menggunakan suatu cara lainnya. Dia telah berbuat demikian, maka saya 

memanfaatkan taktiknya untuk menaklukkannya, dengan demikian mereka telah 

menjadi kekuatan lama, kekuatan lama ini niscaya menjadi iblis bagi pelurusan Fa alam 

semesta. Akan tetapi jika pengikut Dafa tidak melangkah dengan baik, kerugiannya jadi 

terlampau besar. Tak peduli anda mengakuinya maupun tidak mengakuinya, jika anda 
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benar-benar telah terjungkal maka anda niscaya terjungkal, jika anda benar-benar 

melakukan dengan baik maka yang dilakukan jadi baik. 

Oleh sebab itu tak peduli bagaimanapun, saya katakan anda sekalian haruslah 

Xiulian dengan terbuka dan penuh martabat, harus lebih rasional, hal apapun harus 

menggunakan Fa sebagai cermin. Sebagai pengikut Dafa, tak peduli bagaimanapun, 

dalam keadaan apapun, apakah anda telah berjalan salah atau berjalan benar, 

lakukanlah dengan baik tiga hal pengikut Dafa, lakukanlah dengan baik tiga hal 

pengikut Dafa yang berikutnya, dengan demikian berarti anda sedang tiada hentinya 

Xiulian, sedang tiada hentinya melangkah ke depan, sedang tiada hentinya memupuk 

keberhasilan diri sendiri, melalui Xiulian yang tiada hentinya maka anda akan 

memahami semua ini, di kemudian hari bagaimana melakukannya dengan baik. 

Jangan ada beban apapun, semua itu adalah sifat hati manusia, semua itu dapat 

dimanfaatkan oleh kejahatan. 

Tentu saja hal yang saya ingin utarakan sangat banyak, dua kali konferensi Fa 

sangat berdekatan, berbicara begitu banyak tidak dibenarkan. Ada sejumlah hal masih 

tidak boleh dibicarakan terlalu jelas. Jika saya telah menyingkirkan hal-hal di dalam 

proses Xiulian kalian, maka tidak ada lagi yang anda kultivasikan, jalan juga tidak ada 

lagi yang ditempuh, bukankah demikian? Seyogianya sudah begini, maka tetap harus 

anda sendiri yang menjalaninya, anda sendiri yang berkultivasi, Shifu hanya dapat 

secara garis besar mengutarakan sejenak hal-hal tersebut. Tak peduli bagaimanapun, 

Shifu sangat senang menjumpai kalian, pengikut Dafa melangkah dari tengah 

penderitaan hingga hari ini, saya juga telah melihat masa depan kalian. Terima kasih 

kepada anda sekalian! (Para pengikut bertepuk tangan meriah dalam jangka panjang) 


