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Ceramah Fa di Los Angeles 

(Li Hongzhi, 25 Februari 2006) 

 

(Tepuk tangan meriah) (Para praktisi: Salam kepada Shifu! Salam 

kepada Shifu!) 

Baik, anda sekalian duduklah. Terima kasih kepada anda sekalian, 

anda sekalian telah berjerih payah. (tepuk tangan meriah). 

Dalam sekejap sudah satu tahun lagi. Di dalam proses pengikut 

Dafa menyelamatkan makhluk hidup, membuktikan kebenaran Fa dan 

menentang penganiayaan ini, kita sudah melewati enam tahun, telah 

sampai tahun yang ketujuh. Sebagai pengikut Dafa, anda sekalian telah 

melihat perubahan situasi pelurusan Fa, juga telah melihat pemahaman 

segenap masyarakat terhadap pengikut Dafa serta perubahannya pada 

aspek ini. Perubahan segenap situasi berkaitan dengan situasi 

keseluruhan dari pelurusan Fa, juga berkaitan langsung dengan efek 

sangat besar yang diperankan oleh pengikut Dafa di tengah 

membuktikan kebenaran Fa. Maka dapat juga dikatakan, segala sesuatu 

yang dilakukan oleh pengikut Dafa tidak ada yang sia-sia dilakukan, dan 

juga telah mewujudkan hasil yang amat besar, segala yang kalian 

lakukan ini nyata dan jelas, semuanya dapat terlihat, anda sekalian juga 

telah merasakannya sendiri. Maka dapat juga dikatakan, walaupun telah 

berlalu enam, tujuh tahun, tetapi sekarang ini mutlak tidak boleh 

mengendurkan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. 

Anda semua mengerti sendiri, melalui belajar Fa dan Xiulian, 

sepenuhnya tahu jelas apa yang sedang dilakukan oleh diri sendiri. Kita 

mutlak bukan suatu perkumpulan politik manusia biasa, kita juga mutlak 

bukan suatu klub hiburan dari manusia biasa. Di sini adalah Xiulian, 
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adalah proses sebuah kehidupan bertransformasi dari hakikinya menuju 

kehidupan tingkat tinggi, dapat pula dikatakan yang hadir di sini semua 

adalah kehidupan yang melangkah di atas jalan Dewa. Maka bagi anda 

sekalian, terutama pada saat krusial dari sejarah ini, segala sesuatu 

yang dilakukan oleh pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa 

dan menyelamatkan makhluk hidup seyogianya paling penting. 

Sesungguhnya bila dibicarakan, segala yang kalian alami ini 

semuanya telah diatur dengan baik pada masa yang sangat jauh 

lampau. Tetapi hal apapun dari umat manusia, terutama Xiulian pengikut 

Dafa, semuanya tidak akan bermanifestasi seperti alam Dewa di mana 

sepenuhnya adalah perwujudan Dewa. Jika demikian berarti Dewa 

secara langsung sedang melakukan, maka sudah tidak ada yang 

disebut Xiulian pengikut Dafa, juga tidak ada yang disebut pengikut Dafa 

menyelamatkan makhluk hidup, dari atas sampai bawah dipilih saja 

siapa yang memenuhi syarat, siapa yang tidak memenuhi syarat, lalu 

selesai sudah urusannya. Juga tidak ada hal-hal seperti sekarang ini. 

Oleh sebab itu saya katakan sejarah umat manusia kali ini telah 

melewati proses selama beberapa ribu tahun yang dapat diketahui oleh 

manusia di dunia, ditinjau dari sejarah planet bumi ini adalah satu 

periode proses yang sangat singkat. Sejarah sebelumnya juga 

mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan 

manusia zaman modern. Lagipula pada planet bumi sebelumnya yang 

jauh lebih lampau sudah dilakukan satu kali pentas persiapan untuk 

pelurusan Fa kali ini, yang ini kali adalah sebenarnya. Semua ini adalah 

diselenggarakan demi pelurusan Fa, juga diselenggarakan demi segala 

sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa di hari ini, meskipun 

penampilannya sama seperti keadaan manusia biasa. Hanya dalam 

keadaan yang demikian baru dapat menyelamatkan makhluk hidup, 
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hanya dalam keadaan yang menyesatkan ini baru dapat membuat 

kehidupan meningkat, baru dapat melihat hati manusia, baru dapat 

membedakan seseorang memenuhi syarat atau tidak. Seandainya 

Dewa sepenuhnya bermanifestasi di tengah masyarakat manusia biasa, 

tentu tidak dapat memastikan siapa yang memenuhi syarat atau tidak, 

karena aktivitas mental seseorang masih tidak dapat mewakili perbuatan 

sesungguhnya dari orang tersebut. Jika demikian, manusia begitu 

melihat Dewa, dijamin dalam benaknya tidak lagi berperan pikiran buruk 

apapun, keterikatan hati apapun juga tidak dapat dibandingkan dengan 

indahnya sebagai Dewa, dengan demikian tidak dapat melihat perilaku 

sebenarnya dari orang tersebut. Di hadapan Dewa yang sungguh nyata, 

seseorang benar-benar seutuhnya adalah pikiran lurus. Namun 

kehidupan ini sesungguhnya bagaimana? Dapat diandalkan atau tidak? 

Setelah melewati kurun waktu yang sekian lama, semua ini sudah 

seharusnya dibedakan dalam keadaan yang menyesatkan ini. Xiulian 

juga demikian, hanya di dalam kesesatan baru dapat meningkatkan 

kehidupan dengan paling cepat. Dengan kata lain, meskipun tingkat 

kesesatan berbeda, namun hanya dalam proses yang menyesatkan ini 

baru ada sebutan peningkatan, jika tidak ada kesesatan maka tidak ada 

sebutan peningkatan. Saya dahulu pernah mengatakan, bahwa Dewa 

sulit menaikkan tingkatannya, sampai taraf kondisi mana dia menyadari 

dan membuktikan, maka dia berupa Dewa pada taraf kondisi itu. 

Mengapa demikian? Karena segala yang termanifestasi di hadapannya 

adalah wajah sebenarnya alam semesta, tidak ada lagi kesesatan 

apapun, maka sudah tidak eksis Xiulian lagi, juga tidak eksis masalah 

bagi anda untuk menyadari atau tidak menyadari. 

Yang tadi saya bicarakan seyogianya memberi tahu anda sekalian, 

tak peduli telah mengalami betapa lama angin dan badai, atau masih 
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butuh waktu berapa lama lagi, juga tidak boleh terikat pada waktu. 

Semakin beringasnya kejahatan akan semakin dapat memanifestasikan 

kewibawaan penyelamatan makhluk hidup dari pengikut Dafa, semakin 

berada pada tahap yang kritis juga semakin menampakkan kehebatan 

pengikut Dafa. Memang benar, anda sekalian Xiulian di dalam 

kesesatan, maka kondisi yang ditampilkan kadang-kadang bisa agak 

mengendur, kadang-kadang bisa diganggu, kadang-kadang 

penampilannya sangat bersifat manusia biasa. Tentu saja, semua ini 

adalah penampilan kondisi di dalam proses Xiulian. Jika bukan demikian 

maka sudah bukan Xiulian lagi, juga bukan manusia yang sedang 

Xiulian, melainkan Dewa yang sedang Xiulian. Perihal Dewa Xiulian 

tentu tidak eksis. Dengan kata lain, tak peduli bagaimanapun, 

pemahaman anda sekalian baik atau tidak saat berhadapan dengan 

masalah, cobaan dilewati dengan baik atau tidak, seberapa banyak 

keterikatan hati yang disingkirkan, semua ini sesungguhnya adalah 

realisasi Xiulian, juga merupakan penampilan di dalam proses. Cobaan 

dapat dilewati dengan baik atau tidak, semuanya juga adalah wajar, juga 

tidak dapat dikarenakan seorang praktisi tertentu telah melakukan 

kesalahan karena pikirannya kacau seketika, atau sebagian praktisi 

tertentu tidak gigih maju atau tidak dapat melangkah maju lagi dalam 

satu periode waktu, bahkan telah berbuat hal yang salah, lalu dikatakan 

dia sudah bukan Xiulian lagi, atau sudah tidak memenuhi syarat. 

Sesungguhnya bukankah semua ini adalah penampilan di tengah 

Xiulian? Dikarenakan perbandingan dari Xiulian itu sendiri, baru 

menampakkan apakah yang anda lakukan baik atau tidak, anda 

memenuhi syarat atau tidak, anda berketerikatan atau tidak. Maka dapat 

juga dikatakan, di dalam proses Xiulian ini akan ada penampilan yang 

demikian, tetapi situasi keseluruhan pelurusan Fa dan segala sesuatu 

yang dilakukan oleh pengikut Dafa, itu adalah arus utama, secara 
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keseluruhan adalah lurus, sedang melangkah ke depan dengan amat 

sehat. 

Anda sekalian tahu pelurusan Fa memang mempunyai 

perwujudan situasi, pengikut Dafa pada dasarnya melangkah dengan 

mantap dalam kebutuhan situasi pelurusan yang berbeda. Tentu saja 

Xiulian adalah proses penegakan sebuah kehidupan, tetapi sebaliknya 

juga dikatakan, jika benar-benar bukan bibit yang berkualitas demikian, 

proses Xiulian juga merupakan sebuah proses penyisihan. Oleh sebab 

itu setiap kali di saat muncul suatu keadaan, pasti akan ada pemikiran 

dari sebagian orang yang muncul keluar, karena yang sedang Xiulian 

adalah manusia. Misalnya dahulu terdapat sejumlah perubahan situasi 

yang nyata, sebelum Juli tahun 99 adalah tahap Xiulian pribadi pengikut 

Dafa, pasca Juli tahun 99 pengikut Dafa adalah Xiulian di tengah anti 

penganiayaan. Semenjak "Sembilan Komentar" diterbitkan, sebagian 

orang dalam benaknya berpikir: apakah ini berhubungan dengan Xiulian 

kita? Sebagian praktisi yang belajar Fa-nya baik dan pikiran lurusnya 

kuat seyogianya tahu penganiayaan ini adalah kekuatan lama sedang 

memerankan fungsinya dengan memperalat partai jahat PKC yang 

merupakan kekuatan jahat dari umat manusia, di bawah kekuasaan 

PKC yang jahat ini baru akan ada penganiayaan semacam ini. 

Seandainya tidak ada kekuasaan jahat seperti partai jahat PKC maka 

juga tidak eksis penganiayaan semacam ini, sekalipun roh jahat lebih 

garang lagi juga harus memperalat orang jahat untuk berbuat kejahatan. 

Orang jahat pada umumnya di dunia juga tidak dapat mengakibatkan 

situasi penganiayaan yang begitu besar, ini dikarenakan partai berandal 

yang jahat memegang kekuasaan jahat, unsur roh jahat dengan 

demikian dapat memanfaatkan dia menciptakan penganiayaan 

semacam ini. Tetapi dalam masalah ini ada orang yang tidak dapat 
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mengikuti perubahan arah, lalu menjadi kacau pikirannya. 

Sesungguhnya bagaimana bisa jadi kacau? Saya lihat kunci utamanya 

masih berupa perasaan takut yang sedang berperan, dikatakan terus 

terang masih berupa keterikatan hati, yang lainnya semua adalah alasan. 

Bicara sampai di sini, saya bicarakan lagi bentuk Xiulian pengikut 

Dafa. Sesungguhnya saya selalu mengatakan kepada anda sekalian, 

Xiulian pengikut Dafa sekarang ini adalah semacam bentuk Xiulian dari 

jalan besar yang tanpa bentuk. Setiap orang berada di tengah 

masyarakat manusia biasa, setiap orang mempunyai pekerjaan yang 

berbeda di tengah masyarakat, setiap orang berada pada tingkatan 

sosial yang berbeda, setiap orang mempunyai profesi yang berbeda, 

setiap orang memiliki keadaan pribadi yang berbeda, dengan kata lain 

kalian sepenuhnya berada di tengah masyarakat, Xiulian dengan tiada 

bentuk apapun. Saya ingat pernah satu kali dalam konferensi Fa ada 

praktisi mengajukan pertanyaan, Shifu, apakah tanpa bentuk dari kita ini 

merupakan suatu bentuk? Tanpa bentuk memang adalah sebuah 

bentuk, saya kira anda sekalian masih dapat menalarkan pikiran akan 

hal ini. (tersenyum) Sesungguhnya, coba anda sekalian pikirkan, apa 

yang disebut "nihil"? Saya dahulu pernah mengatakan, berbicara 

tentang "kosong", orang beranggapan tidak ada lagi sesuatu yang eksis, 

ada juga yang mengatakan bahwa "nihil" berarti tidak ada lagi sesuatu 

apapun, jika "nihil" benar-benar berarti tidak ada lagi sesuatu apapun, 

lalu "nihil" itu sendiri apa? "Kosong" berarti tidak ada lagi sesuatu 

apapun, lalu "kosong" itu sendiri apa? Jika benar-benar apapun sudah 

tidak eksis lagi maka pengertian dari sebutan itu bahkan tidak akan ada 

lagi. Dapat juga dikatakan, Xiulian jalan besar tanpa bentuk 

sesungguhnya adalah semacam bentuk yang tanpa bentuk. 

Anda semua tahu, di dalam sejarah biarpun Sakyamuni maupun 



 7 

Lao Zi, Yesus, masih terdapat banyak Sang Sadar dan orang suci pada 

prasejarah yang mengajarkan Fa dan mengajarkan Tao, cara yang 

mereka gunakan tak lain adalah dua macam. Satu ialah Xiulian dengan 

melepaskan hidup berumah tangga, satu lagi adalah menggunakan cara 

seperti agama Kristen dan agama Katolik. Maka dari pengalaman 

sejarah orang-orang telah terbentuk seperangkat pemahaman yang 

sempit terhadap Dewa, telah membentuk semacam budaya, maka sekali 

membicarakan hal-hal tentang peningkatan jiwa, Xiulian dan lain-lain, 

orang-orang di dunia segera akan terpikir pada bentuk-bentuk dari 

sejarah dan agama-agama zaman sekarang. Namun bentuk-bentuk 

agama tersebut bukanlah bentuk satu-satunya dari alam semesta, ia 

tidak dapat mewakili Fa dari para Dewa yang tak terhitung dan tak 

terhingga, yang beraneka ragam dan berlainan dari pembuktiannya 

masing-masing, tidak dapat mewakili cara pencapaian mereka masing-

masing. Dewa pada setiap tingkat kecil banyaknya tak terhingga, kedua 

macam bentuk tersebut bagaimana dapat mewakilinya? Sudah pasti 

tidak dapat mewakili. Jika demikian sebenarnya terdapat berapa banyak 

bentuk Xiulian? 

Anda sekalian lihat di dalam “Zhuan Falun” ada mengatakan 

bahwa aliran Buddha terdapat 84.000 metode Fa, aliran Tao terdapat 

3.600 metode Fa, sesungguhnya ini juga hanya dibicarakan pada suatu 

tingkat yang amat kecil, dan pemahaman pada tingkat tertentu, lagipula 

juga hanya diutarakan bagi manusia untuk dipahami. Anda sekalian tahu 

di atas Buddha ada Buddha, di atas langit ada langit, di atas Dewa 

masih ada Dewa. Alam semesta ini sebenarnya seberapa besar? 

Sungguh tak terjangkau dan tak terbatas. Dalam saya meluruskan Fa 

dikerjakan hingga batas sekarang ini, walaupun sudah dalam 

penyelesaian hal-hal yang terakhir, namun unsur yang paling-paling 
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dasar yang membentuk alam semesta ini semua juga berupa kehidupan 

raksasa yang eksis dengan cara demikian, bagi kehidupan tingkat tinggi 

dalam alam semesta juga merupakan sesuatu yang besar tak 

terbandingkan dan jauh tak terjangkau, apalagi manusia? Maka dapat 

juga dikatakan, dalam alam semesta terdapat begitu banyak kehidupan 

yang raksasa, di antaranya Dewa-dewa tersebut semua memiliki cara 

pencapaian masing-masing, semua memiliki prinsip hukum yang 

terbentuk atas pemahaman diri sendiri terhadap alam semesta. Ini 

adalah perumpamaan saya dengan menggunakan bahasa manusia. 

Lagipula dalam alam semesta masih eksis beberapa puluh juta sistem 

raksasa yang berbeda. Sistem-sistem raksasa ini, semuanya sudah 

pasti sedang menerima pelurusan Fa yang terakhir dari segenap alam 

semesta. 

Anda semua coba pikirkan, seandainya sistem raksasa ini semua 

adalah Dewa, dapatkah mereka mengatakan “kalian sebagai Buddha 

mengapa jadi lebih unggul daripada kami?” Dengan Fa Buddha 

mengajarkan Dafa alam semesta, dengan Fa Buddha meluruskan 

segenap alam semesta, sistem kami tidak berhubungan secara 

langsung dengan kalian, kalian sebagai Buddha mengapa meluruskan 

Fa di tempat saya ini? Dewa dari sistem kalian itu bagaimana dapat 

menangani sistem saya ini? Cara-cara pelurusan Fa anda apakah cocok 

bagi sistem saya ini? Cara anda dalam memahami eksistensi kehidupan 

terdapat pengertian yang sama sekali berlainan dengan kami, 

pemahaman masing-masing ada banyak yang tidak dapat dipersatukan, 

perwujudan kalian bagaimana dipahami di tempat kami ini? Jika tidak 

sesuai bagaimana dapat meluruskan Fa kami ini? Alam semesta 

memang terlampau rumit, terlampau besar, cara eksistensi kehidupan, 

konsep dan pemahaman terhadap kehidupan, semuanya terdapat 
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perbedaan yang sangat besar. Manusia mengira dirinya sangat bagus, 

ada Dewa merasa manusia saat berjalan kedua lengannya mengayun 

ke depan dan ke belakang, betapa tidak sedap dipandang (hadirin 

tertawa). Coba lihatlah, kedua sayap besar saya ini, laksana tubuh 

seekor singa jantan, betapa megah dan perkasa? (hadirin tertawa) 

Konsep pemahaman terhadap kehidupan dari para Dewa sistem 

raksasa yang amat jauh dan sistem kita ini perbedaannya akan semakin 

jauh, dalam pelurusan Fa bagaimana dapat menilai baik dan buruk di 

tempat kami ini? Perbedaan kehidupan juga amat besar sekali. Dafa 

yang saya ajarkan merangkum segala Dafa fundamental dari alam 

semesta, hanya saja menggunakan wujud Buddha, prinsip Buddha 

sebagai bentuk manifestasi, hal-hal tersebut mereka juga tidak tahu, 

maka baru ada pemikiran yang demikian. 

Maka dapat juga dikatakan, di dalam pelurusan Fa bukankah 

kehidupan dari segenap sistem juga terlibat? Seandainya semua 

termasuk di dalamnya, lalu para Dewa dari sistem-sistem kehidupan 

tersebut tidak tahu anda sesungguhnya siapa, apakah dia dapat 

membiarkan anda berbuat bagaimana sesuai keinginan? Oleh karena ini 

adalah urusan segenap alam semesta, mungkinkah dia tidak mengambil 

bagian? Setiap sistem terdapat penguasa raksasa dari sistem mereka 

itu? Apakah dia dapat berpangku tangan? (tersenyum) Sesungguhnya 

termasuk mereka juga hanya dapat mengetahui hal-hal dari taraf kondisi 

mereka, hal yang lebih tinggi yang melampaui mereka atau hal yang 

terakhir, mereka sama sekali dan juga tidak mungkin ketahui, oleh 

sebab itu mereka beranggapan seyogianya hal ini termasuk kami, 

bolehkah kalian bertindak bagaimana terhadap saya dengan 

sekehendak hati? Saya juga memiliki makhluk warga yang tak ternilai, 

saya juga ingin berupaya untuk dipilih. Bila sedemikian banyak sistem 
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dari badan langit yang maha besar ini semua berpikir demikian, 

bukankah semua sistem akan mengambil sikap terhadap peristiwa 

pelurusan Fa? Dengan demikian planet bumi yang kecil ini seyogianya 

telah menjadi fokus alam semesta di dalam pelurusan Fa. 

Saya dahulu sering mengatakan, bahwa bumi ini adalah titik fokus 

dari pelurusan Fa alam semesta, namun siapapun juga tidak terpikir 

badan langit alam semesta ini ada seberapa besar, kalian juga tidak 

punya pengertian yang begitu luas untuk memahaminya. Bukan main 

besarnya, tetapi semuanya telah membentuk cara yang ingin mereka 

tampilkan di atas bumi. Dikatakan secara konkret, tak peduli umat 

manusia telah melewati beberapa puluh juta tahun, saya tidak 

membicarakan yang jauh-jauh namun dari masa akhir-akhir ini, 

semenjak peradaban manusia pada periode sebelumnya mengalami 

kebobrokan lalu melangkah menuju pemusnahan, manusia yang tersisa 

memasuki periode kali ini, awalnya dari keadaan yang tanpa bahan 

kebutuhan hidup apapun melangkah sampai hari ini, dibicarakan dengan 

ilmu pengetahuan modern yaitu mulai dari yang disebut zaman batu. 

Tentu saja, teori evolusi yang dimaksud tidaklah eksis, walaupun 

bagaimana, sejarah yang berhubungan dengan kehidupan periode kali 

ini kira-kira mendekati sepuluh ribu tahun, yang berhubungan dengan 

peradaban belakangan ini kira-kira tujuh ribu tahun, yaitu sejarah yang 

berhubungan dengan terbentuknya kebudayaan periode kali ini kira-kira 

tujuh ribu tahun. Penampilan kehidupan di dalam proses tersebut, 

segala sesuatu yang dimanifestasikan oleh sejarah, semuanya 

mempunyai hubungan langsung dengan pelurusan Fa kali ini. Namun 

sejarah masa lampau hanyalah pengukuhan dalam pikiran manusia 

agar dapat memahami Fa dan memahami Dewa, serta menentukan 

bagaimana cara hidup manusia dan konsep dalil manusia, sehingga 
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memiliki kandungan makna kebudayaan yang maha luas untuk 

mengenali baik dan buruk, bagus dan jelek, bajik dan jahat serta lainnya. 

Segenap sejarah masa lampau dari periode ini adalah proses bagi 

manusia untuk mengukuhkan pemikiran, mengukuhkan perilaku 

manusia. Perilaku manusia di hari ini, baik dan buruk yang dipahami 

manusia, pakaian apa yang bagus untuk dikenakan, bagaimana 

manusia memikirkan masalah, bagaimana manusia memperlakukan 

orang tua, bagaimana manusia memperlakukan sanak famili dan 

sahabat karib, bagaimana manusia memperlakukan segala sesuatu 

dalam masyarakat, bagaimana manusia memahami langit, bumi dan 

benda, semua ini sesungguhnya adalah dikukuhkan melalui satu kurun 

waktu yang amat panjang, jika tidak demikian pikiran manusia akan 

kosong tanpa sesuatu, atau bersifat binatang, jadi bagaimana saya 

mengutarakan Fa di hari ini? Bagaimana Dewa memanfaatkan tubuh 

manusia untuk reinkarnasi di atas bumi? Bagaimana Dewa 

memperlakukan manusia? Oleh sebab itu harus memperkenankan 

manusia mempunyai sebuah proses untuk sepenuhnya memahami dan 

menyempurnakan diri, dengan demikian manusia yang dihasilkan 

barulah manusia seperti sekarang ini. 

Tetapi manusia di dalam sejarah, tak peduli telah melewati 

beberapa ribu tahun, tidak pernah muncul bentuk masyarakat seperti di 

hari ini, karena dahulu adalah demi pengukuhan, sekarang adalah 

dimanifestasikan. Dahulu kehidupan manusia lebih sederhana, baik di 

timur maupun di barat. Tiongkok sebagai tempat utama bagi Dewa 

untuk membimbing dan menyiarkan kebudayaan, masa akhir-akhir ini 

sebutan “Tiongkok” juga mengisyaratkan hal ini. Tempat lainnya selain 

merupakan penonton dari pusat pentas umat manusia, juga adalah 

sebagai peran pendamping. Ini adalah proses dan tujuan sejarah. Lalu 
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bagaimana bisa zaman sekarang dengan seketika telah berdatangan 

banyak kebudayaan yang beraneka ragam, doktrin yang beraneka 

ragam, bentuk penampilan masyarakat yang beraneka ragam? Ini 

adalah disebabkan oleh penampilan benda-benda dari berbagai sistem 

raksasa alam semesta di tingkat manusia yang paling rendah ini, 

tujuannya ialah untuk dipilih. Anda sekalian tahu baik di Tiongkok 

maupun di masyarakat barat, pada masa lampau selain beberapa 

agama besar, dalam setiap aspek apapun juga tidak ada sistem dan 

bentuk kebudayaan yang independen. Misalnya seni musik dan seni 

lukis pasca kebangkitan seni dan budaya, berbagai doktrin dalam 

sejarah masa akhir-akhir ini, bentuk penampilan beragam usaha dan 

profesi pada masyarakat akhir-akhir ini, termasuk penampilan perilaku 

manusia yang positif maupun negatif, dengan seketika mendadak 

semua berdatangan seperti sesuatu yang meletus. Khususnya 100 

tahun belakangan ini, dalam sekejap telah membuat masyarakat 

manusia selama beberapa ribu tahun berubah menjadi masyarakat 

seperti sekarang ini. Dunia manusia kisruh, ada banyak orang masih 

merasa puas dengan diri sendiri, beranggapan ilmu pengetahuan telah 

membawa kemajuan bagi umat manusia. Pendidikan zaman modern 

hanya dapat membuat manusia menggunakan teori evolusi yang semu, 

beranggapan manusia telah berevolusi hingga tahap demikian, 

masyarakat sudah mencapai suatu taraf ilmu pengetahuan yang sangat 

tinggi, manusia telah menciptakan peradaban sendiri, telah menciptakan 

peradaban modern. Sebenarnya sama sekali bukan demikian. Oleh 

karena itu, banyak orang di bawah efek pemikiran yang demikian 

menikmati apa yang disebut peradaban yang dihantarkan oleh ilmu 

pengetahuan. Orang-orang hasil didikan ilmu pengetahuan modern, 

yang tidak percaya pada Dewa bagaikan ikan mendapatkan air, begitu 

indahnya, nikmatilah sepuas hati, bentuk seni budaya modern yang 
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bermetamorfosa juga banyak, membuat perwujudan masyarakat ini 

benar-benar menyilaukan mata. 

Sesungguhnya Dewa tidak pernah menghendaki manusia hidup 

seperti ini. Sebagai manusia, tidak dapat melihat proses pembalasan 

bergilir dari masyarakat manusia, juga tidak dapat melihat interaksi yang 

diperankan oleh sebab dan akibat, berhubung tidak dapat melihat 

jawaban teka teki, sehingga dalam melakukan hal apapun niscaya tidak 

mempedulikan akibat, dengan demikian juga tidak ada rasa puas. 

Sesungguhnya sekalipun masyarakat lebih mempesona lagi, bahkan 

melampaui tingkat perkembangan zaman modern, manusia juga tidak 

akan merasa puas. Apakah Dewa eksis demi membuat manusia 

mengejar sesuatu dengan tanpa batas? Dahulu seseorang memiliki 

seekor kuda bagus, wah, akan merasa dirinya sungguh berada setingkat 

lebih tinggi dari orang lain, menunggang kuda bagus melintas di jalan, 

orang-orang semua sangat mengagumi: Oh, kuda ini bagus sekali! Coba 

anda lihat apakah orang lain punya kuda sebagus ini. Perasaan 

demikian sama dengan manusia modern memiliki sebuah kendaraan 

bagus. Tetapi sekarang bila siapa menunggang seekor kuda melintas di 

jalan, orang-orang akan merasa dia aneh. Orang-orang juga tidak 

mempunyai konsep pemahaman yang demikian. Sekarang bila orang 

melihat siapa mengendarai sebuah mobil bagus, wah, mobil ini sungguh 

cantik, ibarat kuda pusaka (istilah untuk mobil BMW di China). (hadirin 

tertawa) (Shifu tersenyum) Mobil ini sungguh cantik. Manusia dapat 

hidup dalam kondisi yang berbeda, perasaan di dalam hidupnya adalah 

sama. Bila tidak diberikan kepada manusia kondisi hidup zaman modern, 

manusia juga tidak akan tahu ada kondisi semacam ini, selama 

beberapa ribu tahun manusia berada di tengah kondisi manusia yang 

normal, sama juga akan ada perasaan puas dari kesenangan dan 



 14 

kegemaran hidupnya. Manusia dalam alam semesta memang adalah 

kehidupan pada suatu tingkat itu. Manusia sekarang memiliki mobil 

mewah, tatkala manusia tahu masih ada piring terbang, suatu benda 

yang tidak menggunakan sumber energi yang ada sekarang ini, seketika 

dapat terangkat terbang, ingin pergi ke mana dalam satu detik sudah 

tiba, betapa praktis benda semacam ini. Ketika itu siapa yang mau mobil 

mewah? Mobil itu benda macam apa? Terlalu kuno. (hadirin tertawa) 

Sesungguhnya bila manusia modern benar-benar hidup dalam sebuah 

kondisi seperti itu, sama juga tidak akan merasa puas, dia masih akan 

tiada hentinya mengejar sesuatu yang lebih bagus. Tentu saja manusia 

dapat menciptakan sesuatu juga adalah efek dari peran Dewa, bukan 

pula dihasilkan dari upaya manusia. Sekarang ini Dewa memberikan 

manusia hal-hal tersebut bukan menghendaki manusia hidup seperti ini, 

tujuannya ialah memperlihatkan prestasi dari sistem mereka, dengan 

demikian ada kesempatan untuk terpilih. Dapat juga dikatakan, 

walaupun manusia mengejar di dalam apa yang disebut penelitian, 

namun ia bukanlah sesuatu yang dapat berhasil dikejar oleh manusia. 

Manusia tidak dapat melihat ilusi ini, tidak dapat melihat keadaan 

sebenarnya, maka manusia barulah menikmati dengan sepuas hati di 

dalam masyarakat yang dipermodern ini. 

Tetapi hal-hal tersebut bukan diperuntukkan bagi manusia untuk 

dinikmati. Dewa tidak pernah menginginkan manusia menjadi seperti ini, 

tujuannya ialah memperlihatkan diri mereka sendiri. Ada orang merasa 

hidupnya sungguh seperti Dewa, tentu saja jika benar-benar 

dibandingkan dengan Dewa pasti tidak dapat dibandingkan, manusia di 

dalam lingkungan yang demikian lebih-lebih tidak mempedulikan akibat, 

lebih tidak percaya lagi kepada Dewa, lebih mudah membuat karma, 

lebih cepat memusnahkan diri sendiri. Lagipula industri zaman modern 
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telah mengakibatkan pencemaran serius bagi lingkungan ekosistem, 

membuat materi terjadi penyimpangan, masyarakat manusia selamanya 

juga tidak dapat mengatasi lagi. Tidak sebatas itu, dia sudah secara 

serius mempengaruhi ruang-ruang lain alam semesta, karena alam 

semesta adalah sebuah sistem sirkulasi, materi yang diserap oleh 

makhluk hidup pada ruang dimensi ini masih akan diserap pada ruang 

dimensi tingkat lebih tinggi. Benda yang diserap oleh kehidupan pada 

ruang dimensi manusia begitu mulai sudah tidak murni, maka benda 

yang diserap ulang pada lingkup atas setingkat demi setingkat 

semuanya jadi tidak murni, oleh sebab itu penyimpangan dari 

masyarakat modern umat manusia, termasuk penyimpangan konsep, 

telah menimbulkan pengaruh terhadap Dewa, makhluk hidup tingkat 

tinggi juga terjadi penyimpangan. Mengapa alam semesta harus 

diadakan pelurusan Fa? Tentu saja penyimpangan semacam ini tidak 

sebatas terjadi pada ruang dimensi manusia, badan langit raksasa alam 

semesta juga telah muncul berbagai keadaan yang berbeda, saya 

hanya mengatakan perwujudannya di tempat manusia ini. 

Padahal apa yang disebut perwujudan budaya yang kaya, yang 

muncul pada masyarakat manusia akhir-akhir ini, sesungguhnya adalah 

didatangkan oleh para Dewa dari alam semesta berbeda dan badan 

langit raksasa berbeda yang jauh sekali. Dikatakan dengan ucapan 

manusia itu adalah cara mempertalikan kehidupan dari sistem mereka, 

yang didatangkan adalah kaidah yang berlaku pada sistem mereka bagi 

peningkatan dan penurunan tingkatan kehidupan, dengan bentuk 

manifestasi di masyarakat manusia yang tingkatnya paling rendah, 

semuanya adalah benda-benda tersebut. Tentu saja benda-benda 

tersebut bagi kehidupan boleh dikatakan, jika ada Dafa sebagai 

pembimbing, bentuk demikian tentu dapat membuat kehidupan 
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meningkat, juga dapat membuat kehidupan yang tidak baik turun ke 

bawah. Saya menyitir perkataan ini di saat membicarakan ”jalan besar 

tanpa bentuk”. Apakah anda sekalian pernah pikirkan? Jika banyak jenis 

usaha, banyak bidang di tengah masyarakat ini semua adalah benda 

yang didatangkan oleh sistem kehidupan mereka yang jauh sekali, 

pengikut Dafa Xiulian di dalam sebuah lingkungan yang demikian, dalam 

beragam bidang usaha yang berbeda ada pengikut Dafa menjalani 

Xiulian, bukankah berarti sedang meluruskan mereka dengan Fa? 

Bukankah mengakui keberadaan mereka? Bukankah sedang 

menyelamatkan mereka? 

Tentu saja saya tidak mungkin meninggalkan semua bentuk 

manifestasi mereka di tengah masyarakat manusia ini kepada umat 

manusia, yang diselamatkan adalah makhluk hidup dalam sistem-sistem 

tersebut. Karena benda apapun sesampainya di tingkat manusia ini, 

berhubung masalah tingkatan, semua berubah jadi sangat buruk, juga 

sangat rendah, tentu saja Dafa dan pengikut Dafa tidak dapat 

memberikan bukti pembenaran kepada bentuk itu sendiri yang begitu 

rendah. Ambil saja agama sebagai contoh, orang yang benar-benar 

mengerti sedang menggunakan bentuk agama untuk mengkultivasi diri 

sendiri, yang tidak mengerti sedang membela bentuk dari agama itu. 

Dengan kata lain, bentuk-bentuk tersebut bukanlah yang Dewa inginkan, 

Dewa menginginkan anda menggunakan bentuk-bentuk tersebut 

meningkatkan diri. Bila anda dapat menggunakan bentuk-bentuk 

tersebut memperoleh peningkatan, berarti anda sedang membuktikan 

kebenaran Fa, membuktikan kebenaran Dewa dan menyelamatkan 

makhluk hidup, bukankah demikian? (tepuk tangan) Pengikut Dafa 

Xiulian dalam beragam bidang usaha dan profesi berarti mengakui 

kehidupan dari sistem-sistem tersebut, juga adalah sedang 
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menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya dahulu katakan kepada 

kalian, yang saya ajarkan adalah Dafa alam semesta, apapun sudah 

termasuk di dalamnya, coba kalian pikirkan Fa ini besar atau tidak? 

Saya katakan besarnya tanpa bentuk, tanpa bentuk namun merangkum 

segalanya. (tepuk tangan) Pelurusan Fa sedang meluruskan segenap 

kehidupan alam semesta dan sedapat mungkin menyelamatkan segala 

benda asli yang ditinggalkan oleh Dewa. 

Saat begitu dimulai, tidak ada kehidupan yang tahu saya sedang 

melakukan apa, bahkan manusia planet juga mengira saya adalah 

termasuk kelompok mereka, (hadirin tertawa) tidak ada siapapun yang 

tahu, maka Dewa berlainan dari berbagai taraf kondisi dalam saya 

meluruskan Fa kali ini baru menampakkan sikap yang pura-pura tak 

melihat terhadap gangguan kekuatan lama, maka saya dahulu 

mengatakan, bahwa segenap makhluk hidup alam semesta juga sedang 

berbuat dosa terhadap peristiwa ini, saya katakan mereka semua 

berhutang pada saya, karena saya sedang menolong mereka, Fa ini 

niscaya adalah hakiki dari segala kehidupan. 

Sesungguhnya benda apapun dari masyarakat manusia, asalkan 

saya menentukan pilihan padanya, semua dapat digunakan bagi 

pengikut Dafa untuk Xiulian. Misalnya seni musik yang dulu pernah saya 

bicarakan, jika manusia dalam belajar dan kreasi musik ada Dafa yang 

bimbing, maka dapat maju, dapat memiliki inspirasi dalam pikiran, dapat 

menyadari dan terpikir apa yang dibutuhkan, itu adalah isyarat dari 

Dewa, maka dapat juga dikatakan, tak peduli anda berada dalam bidang 

manapun, keahlian anda dalam berbagai aspek dapat meningkat, itu 

adalah wujud setelah anda tiada hentinya meningkatkan taraf kondisi diri 

sendiri, dalam perwujudan anda sedang menjadi orang baik, sedang 

mengkultivasi batin, dibicarakan dari sudut pandang manusia, anda 
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sedang berubah menjadi orang baik, dikarenakan belajar Fa dan 

berkultivasi ke dalam, perbuatan anda makin lama semakin baik, Dewa 

tentu akan memberi anda kecerdasan yang semestinya, memberi anda 

inspirasi, agar anda mengerti banyak di dalam belajar, agar anda 

menciptakan karya yang lebih bagus, agar teknik anda semakin tinggi, 

agar anda melampaui umum. Coba anda semua pikirkan, di tengah 

masyarakat manusia, setiap jenis usaha yang layak apapun bukankah 

dapat dijadikan demikian? Di samping anda melakukan dengan baik 

segala sesuatu dalam pekerjaan, bersamaan anda juga sedang 

mengkultivasi diri anda sendiri, bukankah dengan demikian anda dapat 

meningkat? Dalam masyarakat sekarang ini, saya memilih satu bentuk 

apapun sebagai bentuk Xiulian kalian, juga dapat membuat kalian 

berhasil dalam kultivasi, (tepuk tangan) hanya saja saya tidak memilih 

bentuk-bentuk itu, saya tidak memilih bentuk-bentuk itu untuk anda 

sekalian, saya telah memilih bentuk Buddha, dengan bentuk Buddha 

mengutarakan Fa alam semesta, bersamaan itu dengan lima perangkat 

metode Gong yang saya ciptakan serta cara Xiulian, mengajari kalian 

Xiulian menuruti cara yang demikian, menyelamatkan segenap makhluk 

hidup, termasuk segala Buddha, Tao, Dewa dan manusia. Saya tentu 

tidak dapat memilih semuanya dari bentuk yang begitu banyak untuk 

digunakan, saya telah memilih bentuk Buddha, namun pada hakekatnya 

yang saya utarakan adalah Dafa alam semesta, walaupun dalam 

bentuknya adalah prinsip hukum Buddha, diutarakan dengan berpijak 

pada prinsip hukum Buddha, pada hakekatnya yang diutarakan adalah 

Dafa fundamental dari alam semesta, jalan yang saya suruh kalian 

tempuh di dalam Xiulian adalah segala jalan dari para Dewa agung pada 

sistem berbeda alam semesta. Apapun sedang diluruskan, bukankah 

hal apapun juga termasuk di dalam Fa ini? Ini adalah Dafa. 
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Saya tadi telah membicarakan, ”Sembilan Komentar” begitu 

dipublikasikan ada orang tidak memahami, mengatakan kita ini 

bukankah telah terlibat di dalam politik? Seandainya saya Li Hongzhi 

benar-benar membimbing anda sekalian Xiulian di dalam politik apakah 

bisa berhasil kultivasi? (tepuk tangan) Pasti bisa. Asalkan orang Xiulian 

di dalam proses melakukan pekerjaan tak putus-putusnya menggunakan 

Dafa untuk membimbing anda Xiulian menjadi orang baik, orang yang 

lebih baik, menggunakan Dafa melebur anda, maka anda akan terus 

meningkat, terus membubung, sehingga dapat mencapai kesempurnaan. 

Seandainya saya sekarang membimbing anda sekalian dengan cara 

raja menghadapi pejabat, membimbing kalian sekelompok rakyat dan 

pejabat menjalani Xiulian, dapatkah Xiulian? (tepuk tangan), pasti juga 

dapat, dan juga pasti dapat mencapai kesempurnaan, hanya saja 

bagaimana menempuh jalan ini, bagaimana bertanggung jawab 

terhadap semua makhluk hidup, bagaimana agar kehidupan dapat 

meningkat, asal saja lakukan menurut bimbingan Dafa ini tentu dapat 

berhasil. Dalam bentuk konkretnya saya tidak memilih hal-hal itu, kita 

sekarang sudah melangkah sampai tahap ini juga tidak mungkin memilih 

kembali dari mula. Bentuk Xiulian kita memang sudah seperti ini, 

memang dengan cara Xiulian yang demikian. 

Di dalam ketidak-tahuan, di dalam kesesatan, orang-orang tidak 

dapat melihat seberapa besar Fa ini. Seandainya benar-benar terlihat, 

penampilan keterikatan di dalam kondisi Xiulian, semua itu berarti 

sedang berbuat dosa terhadap Dewa, justru karena tidak terlihat maka 

tidak diperhitungkan. Anda boleh lebih gigih maju, anda boleh kurang 

sedikit dalam pemahaman (tersenyum) dikatakan secara relatif, bentuk 

kesesatan ini telah memberi kelonggaran bagi Xiulian itu sendiri. Ada 

orang lalu berpikir: seandainya saya tahu segalanya, dapat melihat 
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segalanya, alangkah indahnya. Jika demikian jalan Xiulian akan menjadi 

sempit hingga anda tidak diperkenankan timbul sedikit masalah, dengan 

terbukanya kesadaran maka anda tidak terhitung Xiulian lagi, tidak 

memperkenankan anda Xiulian lagi. Sebelum dimulai penganiayaan 

pada 20 Juli tahun 99, ada sebagian pengikut Dafa berada dalam 

kondisi Jianwu (terbuka kesadaran secara berangsur-angsur) taraf tinggi, 

di tengah anti penganiayaan kali ini mereka tidak boleh terlibat. 

Siapapun juga tidak berani menganiaya mereka, mereka juga tidak 

terlibat. Jika mereka bergabung maka dapat menghentikan 

penganiayaan ini, namun mereka sudah mengerti segalanya. Yang 

dibicarakan tadi adalah bentuk Xiulian, saya bicarakan dengan sudut 

pandang yang demikian, saya kira pikiran anda sekalian telah diperluas 

lagi, dengan seketika sudah mengerti banyak hal, lebih tahu Dafa ini 

seberapa besar, kewajiban kalian seberapa berat. (tepuk tangan) 

Berbicara sampai di sini, saya ingin menolehkan kepala 

membicarakan sesuatu, sebagai pengikut Dafa, kalian telah memiliki 

masa lampau yang menakjubkan, juga seharusnya memiliki masa kini 

yang menakjubkan. Kadang-kadang anda sekalian baik di dalam 

membuktikan kebenaran Fa, maupun di dalam melakukan pekerjaan 

Dafa secara keseluruhan, termasuk pula dalam Xiulian pribadi, betul-

betul terdapat banyak aspek yang tidak memuaskan hati. Yang paling 

mencolok, paling besar, dan juga yang terus saja belum teratasi dalam 

jangka panjang, juga merupakan perkataan yang selalu dibisikkan para 

Dewa di samping telinga saya, sesuatu yang paling tidak puas bagi 

mereka, tapi saya belum pernah menitik beratkan terhadap aspek ini 

dalam pembicaraan, saya juga tidak mengatakannya secara serius. 

Mengapa? Karena pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa 

sekarang ini masih membutuhkan sedikit keberanian manusia, maka 
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saya tidak mengatakannya. Saya ingin meninggalkan untuk dikatakan 

pada terakhir, sampai saat yang hampir mendekati baru saya katakan. 

Aspek mana yang dimaksud? Yaitu pengikut Dafa ada kesalahan tidak 

mau orang lain yang mengomentari, siapapun juga tidak dapat 

mengomentari, sekali dikomentari langsung meledak. Saat dirinya betul 

tidak suka orang lain mengemukakan pendapat, bila salah juga tidak 

suka orang lain mengomentari, sekali dikomentari, langsung tidak 

senang. Masalah ini sudah sangat dahsyat. (tepuk tangan) 

Mengapa baru diungkapkan sekarang? Karena di dalam 

membuktikan kebenaran Fa satu periode yang lalu, di tengah 

mengekspos kejahatan, saya tidak ingin membuat anda sekalian 

menjadi terlalu lunak dalam perilaku, dengan demikian saat 

mengklarifikasi fakta tidak mudah mencapai sasarannya. Jika kalian 

dalam klarifikasi fakta sekali orang lain mengatakan sesuatu lalu kalian 

tidak memberi penjelasan lagi, itu tidak benar. Sekarang kalian telah 

dewasa, telah menjadi arif, sudah tahu bagaimana berbuat, tidak akan 

mempengaruhi klarifikasi fakta, maka saya meninggalkan sampai hari ini 

baru diungkapkan. Kalian dalam hal ini sudah sangat mencolok. 

Sebagai orang Xiulian coba anda sekalian pikirkan, saya dalam “Zhuan 

Falun” serta ceramah Fa masa awal sudah pernah membicarakan, saya 

katakan “dipukul tidak melawan, dicaci tidak membalas”, orang lain 

bersikap buruk terhadap anda, anda harus menyudahinya dengan 

sebuah senyuman; di saat orang lain terjadi konflik, anda sebagai pihak 

ketiga juga harus berpikir sejenak: bagaimana saya seharusnya 

melakukan dengan baik, kejadian ini seandainya digantikan saya 

sebagai pihak yang bersangkutan, apakah saya dapat menjaga diri 

sendiri, seperti orang Xiulian dalam menghadapi kritik dan saran? 

Xiulian seyogianya adalah mencari ke dalam, betul atau salah juga 
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harus mengintrospeksi diri sendiri, berkultivasi adalah menyingkirkan 

sifat hati manusia melalui kultivasi. Jika selalu tidak menerima celaan 

dan kritikan, selalu mencela pihak luar, selalu menangkis pendapat dan 

kritikan orang lain, apakah itu Xiulian? Bagaimana kultivasi itu dijalani? 

Sudah terbiasa selalu melihat kekurangan orang lain, tidak pernah 

memperhatikan untuk melihat diri sendiri, orang lain telah berkultivasi 

dengan baik lalu anda bagaimana? Bukankah Shifu sedang berharap 

anda berkultivasi dengan baik? Mengapa anda tidak menerima 

pendapat berbeda malah selalu melihat pada orang lain? Bahkan tidak 

berkultivasi ke dalam dan mengintrospeksi diri sendiri? Saat diri sendiri 

begitu disinggung mengapa anda jadi tidak senang? Kalian yang hadir di 

sini ada berapa orang yang dapat mewujudkan kondisi hati yang tenang 

dan lega di saat tiba-tiba ada orang yang mencaci anda dengan 

menunjukkan jari di depan hidung anda? Ada berapa orang yang 

mampu tidak terusik hatinya namun mencari sebab pada diri sendiri 

dalam menghadapi kritik dan celaan dari orang lain? 

Saya tidak menyalahkan kalian, bukan karena pengikut Dafa saya 

berbuat tidak baik, (tersenyum) jika dibicarakan adalah Shifu telah 

meninggalkan sedikit ini bagi kalian. Tetapi hari ini saya sudah 

membicarakan, maka anda sekalian mulai sekarang sudah harus 

memperhatikan hal ini. (tepuk tangan) Ada praktisi dalam selang waktu 

ini sering menulis memo, menulis surat, menyampaikan pesan kepada 

saya, mengatakan si dia dan si dia bagaimana berbuat tidak benar, 

(hadirin tertawa) si dia bagaimana bermasalah. Saya tahu semuanya, 

saya sangat jelas semuanya. Kultivasi tergantung kalian sendiri, saya 

tidak ingin lingkungan pengikut Dafa berubah menjadi lingkungan yang 

saling mencela, saya ingin membuat lingkungan ini menjadi lingkungan 

yang semuanya dapat menerima kritik bersamaan juga mencari ke 
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dalam. Semuanya mengkultivasi diri sendiri, setiap orang juga mencari 

ke dalam, setiap orang mengkultivasi diri sendiri dengan baik, dengan 

demikian bukankah perselisihan akan berkurang? Prinsip ini terus 

diutarakan sejak saya mengajarkan Fa hingga kini, bukankah demikian? 

Orang Xiulian pasti bukan karena dicela lalu menjadi baik, juga bukan 

saya sebagai Shifu ini mengkritik seseorang sehingga dia menjadi baik, 

juga bukan di antara kalian saling mengkritik dan mencela hingga 

menjadi baik, melainkan kalian sendiri mengkultivasi diri sendiri hingga 

menjadi baik. Shifu hari ini mengutarakan Fa sampai di sini, kalian mulai 

sekarang haruslah memperhatikan hal ini. (tepuk tangan meriah) 

Kalian harus memiliki persiapan mental, (hadirin tertawa) boleh 

jadi kalian pulang ke rumah segera akan mengalami. Tetapi saat 

mengalami, pasti tidak akan ada firasat sebelumnya. (hadirin tertawa) Di 

saat munculnya konflik juga pasti tidak akan memperlakukan anda 

seperti Dewa, juga tidak akan bermanifestasi seperti Dewa. Semuanya 

berupa perwujudan manusia biasa, semuanya berupa corak penampilan 

seperti konflik di antara manusia biasa, mutlak tidak akan 

mempertimbangkan perihal kehilangan muka, selain saya Li Hongzhi 

semuanya tidak ada yang diperlakukan khusus. Mutlak tidak akan 

melampaui prinsip di tingkat manusia ini, dan melampaui perwujudan di 

tingkat manusia ini, maka semuanya berada dalam bentuk perwujudan 

dari tingkat manusia ini. Mengenai hal ini, saya pikir sebagai pengikut 

Dafa, waktu belajar Fa sudah sekian lama, dalil yang lebih konkret tidak 

perlu saya katakan anda sekalian juga sudah tahu, juga sudah mengerti. 

Masalah ini sangat mencolok. Apakah kalian tahu? Selama 

beberapa tahun ini kehidupan tingkat tinggi sekali lagi membisikkan 

masalah ini di samping telinga saya, saya justru tidak terusik. Karena 

saya butuh pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa memiliki 
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keberanian untuk menyingkap fakta sebenarnya, maka saya tidak 

mengatakannya. Saya hendak memilih suatu saat, suatu kesempatan 

untuk melakukan dan mengutarakan masalah ini. Hari ini adalah 

saatnya, maka saya secara khusus ingin membicarakan masalah ini, 

dan juga sekalian memberi tahu anda semua, hal ini di dalam situasi 

keseluruhan kita ini sudah sangat mencolok, ada orang sudah sampai 

taraf yang sama sekali tidak boleh disentuh, saya lihat jika masih tidak 

diutarakan akan jadi tidak benar. Ada yang ibarat korek api itu, sekali 

digores langsung berapi, persis seperti ranjau darat, sekali diinjak 

langsung bunyi menggelegar. Kamu tidak dapat mengomentari saya, 

sekali dikomentari saya tidak senang. Pendapat apapun juga sudah 

tidak mau didengar, yang bermaksud baik atau yang bermaksud buruk, 

yang sengaja maupun tidak sengaja semuanya tidak diterima, lebih-

lebih tidak mencari ke dalam, sudah sangat serius. Hal ini tidak 

menyalahkan kalian, kalian mulai sekarang semua harus 

memperhatikan masalah ini. Harus dapat mewujudkan dikritik oleh 

siapapun juga boleh, bila ada kesalahan seyogianya dirubah, bila tidak 

ada seyogianya diperhatikan, jika anda dapat tidak terusik hatinya dalam 

menghadapi kritik dan celaan, berarti anda sedang meningkat. (tepuk 

tangan) 

Sering kali praktisi mengatakan, ada praktisi tahu dirinya ada 

kekurangan, ada masalah, juga tidak menghendaki orang lain 

mengatakannya. Tentu saja saya tidak menyarankan semuanya 

mencela orang lain, tetapi jika orang lain melihat ada masalah atau 

dapat mempengaruhi klarifikasi fakta, mempengaruhi kerja sama anda 

sekalian, tentu harus dikatakan, Fashen saya juga bisa melalui mulut 

seorang praktisi mengisyaratkan anda. Kalian telah melangkah melewati 

sebuah proses Xiulian yang berjangka waktu sekian lama, kalian telah 
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berkorban begitu banyak, benar-benar sangat bersusah payah. Semua 

yang kalian lakukan itu saya telah melihatnya, memang benar-benar luar 

biasa, namun untuk membuktikan secara paling dasar, paling hakiki 

apakah seseorang adalah orang Xiulian, sifat yang ”tidak menghendaki 

orang lain mengomentari” harus dibuang. Anda dalam aspek manapun 

dilakukan dengan baik, jika aspek ini tidak baik, itu pun tidak dapat 

dikategorikan sebagai orang Xiulian. Dahulu orang Xiulian begitu mulai 

sudah berupaya terlebih dahulu dalam aspek tersebut, ini juga 

merupakan syarat untuk memilih pengikut. Saat sebelum 20 Juli tahun 

99 di mana pengikut Dafa dianiaya, saya memang sedang melakukan 

secara demikian, setelah 20 Juli tahun 99 saya tidak lagi menitik-

beratkan masalah ini dalam pembicaraan. Hari ini saya mengemukakan 

lagi masalah ini, bersamaan juga membantu anda sekalian mengikis ke 

bawah materi yang terbentuk ini (tepuk tangan) tetapi kebiasaan yang 

terpupuk perlu kalian rubah, harus dirubah. Hal ini sungguh-sungguh 

harus diperhatikan, mulai sekarang, siapa yang masih tidak 

menghendaki orang lain berkomentar, berarti dia tidak gigih maju; siapa 

yang masih tidak menghendaki orang lain berkomentar, penampilan dia 

sudah bukan kondisi orang Xiulian, setidaknya dalam aspek ini. (tepuk 

tangan) Siapa yang masih tidak dapat melewati tahap cobaan ini, saya 

beri tahu anda sekalian, itu sudah sangat berbahaya! Karena itu adalah 

hal yang paling dasar, juga paling patut disingkirkan oleh orang Xiulian, 

juga merupakan benda yang harus disingkirkan, jika tidak disingkirkan 

maka anda tidak akan mencapai kesempurnaan. Jangan sampai jadi 

manusia biasa melakukan pekerjaan Dafa. Anda harus mencapai 

kesempurnaan, bukan demi balasan berkah. 

Manusia biasa ingin melakukan pekerjaan Dafa dapatkah 

dilakukan? Mereka juga melakukan, saya memekikkan Dafa baik, saya 
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juga menyebarkan selebaran. Pekerjaan yang dilakukan oleh pengikut 

Dafa, manusia biasa juga telah melakukan, namun dia tidak Xiulian, 

dapatkah dia mencapai kesempurnaan sama seperti pengikut Dafa? 

Tidak dapat. Tetapi dia telah melakukan hal yang begitu besar, lagipula 

pada saat kritis dari sejarah ini, bagaimana memandang kehidupan 

tersebut? Itu benar-benar harus diberi balasan berkah, balasan berkah 

yang besar. Saya harap anda sekalian yang hadir di sini setelah Xiulian 

dengan waktu yang begitu lama, jangan sampai akhirnya hanya 

kebagian balasan berkah bukan? (hadirin tertawa) Ada sesuatu yang 

lebih agung, lebih gemilang, segala yang benar-benar menakjubkan 

bagi kehidupan sedang menanti kalian, maka Xiulian pengikut Dafa 

bukanlah demi balasan berkah. Mulai sekarang, anda sekalian tidak 

hanya dalam hubungan dengan manusia biasa, juga di antara sesama 

pengikut Dafa, pada aspek ini harus pula diadakan perubahan wajah 

secara tuntas, perkataan ini diucapkan sampai di sini, maka anda 

sekalian harus melakukan seperti ini. (tepuk tangan meriah) 

Secara sambilan saya membicarakan satu hal. Pada satu masa 

akhir-akhir ini para pengikut Dafa, terutama di Amerika utara, daerah lain 

juga terdapat masalah ini, yaitu banyak pengikut Dafa sedang 

berpartisipasi dalam promosi tiket malam pertunjukan dan persiapan 

malam pertunjukan NTDTV. Karena udara agak dingin, anda sekalian 

sangat bersusah payah, juga telah mencurahkan banyak upaya. Saya 

melihat pengikut Dafa demi mempromosikan tiket mengadakan 

pertunjukan di jalan dengan mengenakan pakaian sangat tipis di bawah 

udara dingin bersalju. Mungkin di antara kalian sama-sama sedang 

berbuat demikian, tidak ada perasaan yang berlebihan, dalam 

pandangan mata Dewa tentu lain, saya sebagai Shifu juga 

memandangnya dengan suatu perasaan haru dan sendu. Anda sekalian 
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luar biasa. Bicara sampai di sini saya utarakan sejenak mengapa 

“malam pertunjukan global orang Tionghoa” begitu penting. Apakah 

kalian tahu hal yang dipikul oleh malam pertunjukan global orang 

Tionghoa ada seberapa besar? 

Partai jahat PKC selalu menjadikan pertunjukan seni budaya 

sebagai alat untuk mempropagandakan kebudayaan partai kepada 

orang-orang Tionghoa guna mencuci otak dan mengindoktrinasi. Orang-

orang yang keluar dari daratan Tiongkok semua juga tahu, dia setiap 

tahun akan mengadakan malam pertunjukan ”gembira bersama di tahun 

baru Imlek”, acaranya semua adalah hal-hal yang menyanjung partai 

jahat dan berbau politik sangat kental. Malam pertunjukan NTDTV 

malah lebih besar, disebut ”malam pertunjukan global orang tionghoa”. 

Global tentu termasuk daratan Tiongkok, maka coba anda semua 

pikirkan bukankah hal ini lebih besar? Global ini berarti internasional, 

selayaknya internasional maka harus bertaraf internasional, betulkah 

begini? Para praktisi juga sungguh luar biasa, dapat membuat malam 

pertunjukan beberapa tahun ini dipentaskan dengan begitu baik, 

tarafnya begitu tinggi. Tak peduli bagaimana taraf keseluruhan ataupun 

pribadi, tapi setidaknya orang lain tidak melihat ada yang cacat. 

(tersenyum) (hadirin tertawa, tepuk tangan) Semua serempak berefleksi 

baik. Dengan demikian taraf pribadi masing-masing dari pemain, 

pengarah, pencipta lagu, grup musik dan lain-lain tuntutannya jadi tinggi, 

maka ada sebagian harus dilakukan dari dasar. Lagipula anda sekalian 

tahu saya dahulu pernah mengatakan, tak peduli hasil dari keseluruhan 

malam pertunjukan, maupun setiap lagu yang dinyanyikan dan not 

musik yang disenandungkan, segala sesuatu penampilan dari pengikut 

Dafa ini, dalam ruang lain memerankan fungsi yang membuktikan 

kebenaran Fa, energi yang dipancarkan sangat besar, sedang 



 28 

mencerai-beraikan kejahatan. Lagipula pengikut Dafa melakukan 

sesuatu, manusia masa mendatang juga akan menirunya. Budaya apa 

yang ditinggalkan bagi manusia masa mendatang, pengikut Dafa 

sedang memprakarsainya, dan juga sedang mencuci bersih kebudayaan 

partai garang, bukankah demikian? Oleh sebab itu partai garang PKC 

baru begitu jahatnya ingin mengacau. Di dalam pementasan juga 

sedang memerankan fungsi secara langsung bagi pembuktian 

kebenaran Fa dan penyelamatan makhluk hidup, maka pengaruhnya 

juga lebih besar, fungsi yang diperankan juga lebih baik. Seandainya 

kita dapat berkesinambungan dan tiada hentinya melakukan demikian, 

tidak seperti sekarang dipentaskan beberapa kali lalu selesai, melainkan 

lebih banyak kali dipentaskan, dengan demikian akan ada berapa 

banyak makhluk hidup yang diselamatkan? Apakah kalian tahu? Di saat 

orang-orang yang selesai menyaksikan malam pertunjukan ini keluar 

dari arena pementasan ini, semua pikiran buruknya sudah tercerai-berai, 

niat buruknya juga sudah tidak eksis lagi (tepuk tangan) maka orang-

orang baru akan merasa begitu besar tersentuh. 

Saya cukup bicara sekian. Tentu saja saya tahu anda sekalian 

masih ingin mendengar. (tersenyum) (tepuk tangan) Saya tahu selama 

satu periode waktu di dalam Xiulian memang benar terdapat banyak 

masalah, di antara praktisi masing-masing juga mempunyai banyak 

pemikiran. Selanjutnya saya menggunakan sedikit waktu untuk 

menjawab pertanyaan, anda sekalian boleh menyerahkan lembaran 

pertanyaan. (tepuk tangan) Agar dapat menyelesaikan masalah realistis, 

di antara kita praktisi yang menyerahkan lembaran pertanyaan 

pertimbangkanlah apakah pertanyaan anda itu patut diajukan 

(tersenyum). Jika tidak demikian, setumpuk begitu lembaran pertanyaan 

diserahkan, hari ini kita tidak habis membacanya, juga tidak habis 
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menjawabnya. Selanjutnya anda sekalian serahkanlah lembaran 

pertanyaan kemari. 

Tanya Jawab Ceramah Fa di Los Angeles 

(Li Hongzhi, 25 Februari 2006) 

 

Tanya: Kami secara berkala menggunakan e-mail melakukan klarifikasi 

fakta dan menyingkap kejahatan dari sudut pandang HAM kepada 

masyarakat arus utama, pemerintah dan perkumpulan di berbagai 

negara, telah meraih hasil yang sangat baik, juga telah membentuk 

gudang data dengan alamat sebanyak beberapa juta. Pendapat 

sebagian orang beranggapan sumber data kami yang berharga ini harus 

dikonsentrasikan pada tugas utama dalam klarifikasi fakta dan 

menyingkap kejahatan; sebagian lagi beranggapan manfaatkanlah 

sumber data ini sebanyak mungkin, termasuk pemberitahuan berbagai 

kegiatan, pernyataan, iklan malam pertunjukan, laporan mengenai 

gerakan penegakan HAM di Tiongkok dll. Masalah ini sangat konkret, 

namun juga sangat penting, karena bila tidak ditangani dengan baik 

dapat berefek buruk. 

Shifu: Anda sekalian pertama-tama harus jelas tentang pekerjaan yang 

kalian lakukan sekarang ini. Kalian sedang menyelamatkan makhluk 

hidup, hal yang tidak berhubungan dengan penyelamatan makhluk 

hidup semua itu bukan pekerjaan yang harus kalian lakukan. Setelah 

memberi tahu orang-orang tentang fakta penganiayaan terhadap 

pengikut Dafa, beri tahu mereka tentang Dafa, yang lain seyogianya jadi 

sudah tidak penting lagi. 

Tentu saja masalah konkret ini harus dilihat secara konkret. Jika 

anda ingin menggerakkan mereka bergabung dalam kegiatan 

penegakan HAM manusia biasa, ini bukanlah tugas pengikut Dafa. 
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Media yang kalian kelola boleh memberi perhatian pada hal ini, 

memberikan informasi kepada masyarakat, menyingkap partai jahat 

PKC. Kalian harus jelas akan satu hal, kalian bukan eksis demi 

penegakan HAM, melainkan munculnya bentuk penegakan HAM ini 

sedang membantu pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa. (tepuk 

tangan) Kalian harus dapat membedakan dengan jelas antara primer 

dan sekunder. Jika mempromosikan tiket malam pertunjukan, itu tentu 

juga adalah agar mereka memahami Dafa dan pengikut Dafa. 

(tersenyum) 

  

Tanya: Saya mempunyai satu ide, yaitu ingin membuat sebuah film 

dokumenter umum tentang sejarah Tiongkok masa kini dan sebuah 

tentang sejarah Tiongkok akhir-akhir ini, untuk meluruskan sejumlah 

pemahaman yang salah mengenai sejarah di dalam benak orang-orang. 

Shifu: Saya tahu tentang hal ini, boleh dilakukan. 

 

Tanya: Bagaimana kita baru dapat membedakan dan memilih bahan 

sejarah yang tepat, juga mendapatkan kesimpulan yang tepat darinya? 

Shifu: Hal-hal dalam sejarah ini, jika ada film dokumenter paling baik, 

tidak mungkin itu palsu. Jika melalui banyak aspek dicarikan bukti dan 

dimengerti mengenai hal-hal tersebut, saya pikir akan mendapatkan 

kesimpulan yang paling tepat. Namun ada satu hal harus diperhatikan, 

yaitu hal-hal yang disiarkan oleh partai jahat PKC semua adalah palsu, 

anda tidak usah percaya. Partai jahat selama beberapa tahun ini selalu 

membohongi rakyat Tiongkok, membohongi rakyat jelata. 

 

Tanya: Dalam proses kami mengklarifikasi fakta dan menyingkap 

kejahatan kepada organisasi massa dari arus utama masyarakat barat, 

telah menerima banyak umpan balik yang positif, ada sebagian orang 
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bahkan menanyakan apa yang dapat mereka lakukan secara konkret. 

Untuk hal tersebut kami telah mendirikan yayasan hati nurani, untuk 

memudahkan orang-orang yang punya rasa keadilan, yang bukan 

praktisi namun ingin mendukung kami agar masuk bergabung. Kami ada 

sebuah pertanyaan, ada orang menyumbangkan uang kepada pengikut 

Dafa yang mengalami penderitaan, bagaimana kita seharusnya 

menyampaikan dan mengkoordinasikannya? Kelak bagaimana harus 

menangani uang sumbangan dan dana yang terkumpul? 

Shifu: Terhadap masalah ini saya sudah mengatakannya kepada anda 

sekalian saat masa awal pengajaran Fa, saya katakan sebagai Xiulian 

Dafa tidak boleh mengumpulkan uang maupun harta, itu hanya akan 

memupuk keterikatan, tidak ada sedikitpun manfaatnya bagi Xiulian. 

Lagipula kalian Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, juga tidak 

membutuhkan tunjangan hidup dari manusia biasa. Tentu saja ada 

beberapa pengikut Dafa yang adalah biksu/biksuni, itu termasuk kasus 

yang khusus, yang saya utarakan adalah keadaan umum. Maka dalam 

keadaan seperti ini, saya sama sekali menolak terhadap pengumpulan 

dana, tidak mengizinkan menarik dana dari para praktisi, juga tidak 

mengizinkan mengumpulkan dana dari masyarakat seperti yang 

dilakukan agama lain, hal-hal tersebut semua tidak kita lakukan. 

Tetapi setelah ”20 Juli” tahun 99, Dafa dianiaya, keadaan ini telah 

terjadi suatu perubahan. Pengikut Dafa butuh dana untuk klarifikasi fakta 

dan menyelamatkan makhluk hidup, penghasilan pribadi terbatas, 

sedangkan jangka waktu penganiayaan ini berlangsung lama. Untuk 

mengatasi masalah ini, maka dibutuhkan banyak dana untuk 

menyingkap penganiayaan, minimal anda sekalian mencetak selebaran 

juga butuh dana. Stasiun TV, siaran radio dan surat kabar yang dikelola 

oleh pengikut Dafa semuanya butuh dana. Masih ada banyak hal dan 

banyak bidang pekerjaan juga membutuhkan dana. Dalam keadaan 
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yang demikian, saya pernah berbicara dengan pengikut Dafa yang 

bertanggung jawab pada bidang ini, bahwa kita hanya dapat memohon 

dukungan dari pemerintah berbagai negara, atau berbagai yayasan, 

atau perusahaan besar untuk melakukan pekerjaan ini. Tetapi 

sesungguhnya kekuatan lama dalam hal ini merintangi dengan sangat 

hebat. Demam investasi dalam masyarakat Tiongkok beberapa tahun ini, 

membuat berbagai negara berinvestasi di Tiongkok, tidak berani 

menyokong dana bagi Falun Gong, takut PKC merugikan perusahaan 

mereka, di hadapan kepentingan kelihatannya mereka juga 

mengkhianati hati nurani. Dalam keadaan demikian maka sangat sulit 

memohon dana kepada mereka. 

Maka ada banyak praktisi di dalam proses klarifikasi fakta melihat 

benar-benar ada sebagian khalayak yang sangat baik budi, setelah 

mereka tahu jahatnya penganiayaan ini, banyak orang dengan inisiatif 

ingin menyokong sejumlah uang kepada praktisi. Dalam keadaan begini, 

bagaimana? Saya masih tetap mengatakan demikian, sedapat mungkin 

tidak mengumpulkan dana dari khalayak umum, jangan berbuat 

demikian. Jika benar ada yang inisiatif memberi, setelah diterima biarlah 

sudah, gunakanlah pada bidang yang paling membutuhkan namun 

kekurangan dana, hanya dapat dikatakan demikian. Saya tidak 

mengusulkan berbuat begini, namun jika benar-benar ada yang 

bersikeras ingin memberikan, kadang-kadang anda tidak menerima dia 

malah merasa anda ini aneh, maka diterima saja. Ada kalanya hal yang 

kalian lakukan harus dapat membuat mereka memahami, dengan 

demikian baru dapat menyelamatkan mereka, maka bila benar-benar 

ada kasus yang demikian seyogianya diterima saja. 

Tetapi penanganan dana jangan sampai timbul masalah. Saya 

tahu ada sebagian bidang pekerjaan, sebagian tempat memang telah 

terjadi masalah, saya juga tidak ingin mengatakannya. Pihak yang 
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terjadi masalah dalam hal ini saya kira anda sudah tidak ingin 

berkultivasi lagi, para Dewa juga sedang mengamati anda, bagi orang 

Xiulian hal ini juga sudah terlampau serius. 

 

Tanya: Bagaimana kita memposisikan dengan benar hubungan antara 

penegakan HAM dan anti penganiayaan dari massa rakyat dewasa ini 

dengan penggalakan ”tiga pemunduran”? 

Shifu: ”Tiga pemunduran” ialah kalian sedang menolong manusia, 

menolong makhluk hidup, menolong massa rakyat di daratan Tiongkok, 

di luar daratan Tiongkok malah tidak eksis masalah ini. Saya sudah 

katakan, tatkala seluruh kubu komunisme jahat di Eropa timur sedang 

tercerai-berai, massa rakyat di sana sudah melakukan apa yang mereka 

harus lakukan, mereka telah mencerai-beraikan dia. Sebagai orang-

orang di daratan Tiongkok belum ada tindakan nyata, maka apabila 

mereka ingin mencuci bersih diri sendiri, tentu harus memisahkan diri 

dari organisasi partai jahat PKC itu. 

 Tadi sudah saya katakan, gerakan penegakan HAM bersifat 

manusia biasa, Falun Gong mutlak bukan perkumpulan politik. Kalian 

harus ingat jelas akan hal ini, baik mereka yang berpaling pada 

kebenaran di daratan Tiongkok, bahkan yang tampil ke luar membela 

Falun Gong, semuanya adalah Dewa yang mengatur mereka dalam 

rangka bekerja sama dengan pengikut Dafa, mutlak bukan pengikut 

Dafa yang bekerja sama dengan mereka. Kalian banyak laporkan dan 

memberi perhatian dalam media, ini tidak ada masalah, tetapi kalian 

jangan membuat rancu mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, 

apa yang patut dilakukan, apa yang tak patut dilakukan, semua ini 

haruslah jelas! Kita bukan perkumpulan politik dari manusia biasa, kalian 

tidak boleh sepenuhnya terjun ke sana, tetapi kalian boleh 

memanfaatkan media yang kalian kelola untuk melaporkan dan 
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menyingkap penganiayaan. Tentu saja ada sebagian orang tampil ke 

luar langsung membela Falun Gong sehingga dia dianiaya, terhadap 

kasus ini kalian boleh banyak menaruh perhatian, banyak melaporkan, 

terutama terhadap masalah keselamatan mereka perlu dilacak, 

perbuatan demikian semua tidak menjadi masalah. Kuncinya anda 

sekalian harus jelas, dengarkan baik-baik; kalian bantu mengerjakan 

sejumlah hal boleh saja, tetapi kalian harus jelas: munculnya kejadian ini 

adalah datang untuk membantu kalian, sedangkan Xiulian dan 

menyelamatkan makhluk hidup barulah yang paling penting bagi kalian. 

(tepuk tangan) 

 

Tanya: Kata kunci dari lima perangkat metode Gong bolehkah 

diterjemahkan jadi bahasa lain? 

Shifu: Pada masa awal saat terjemahan dalam bahasa Inggris, saya 

sudah mengatakan, kata kunci Fa ortodoks tidak dapat diterjemahkan. 

Mengapa tidak dapat? Karena kata kunci Fa ortodoks terjalin hubungan 

dengan nada alam semesta, banyak unsur dalam alam semesta dan 

informasi alam semesta. Anda menyebutnya hingga menggetarkan dia, 

baru dapat memerankan fungsi amat besar yang menyatu dengan alam 

semesta. Jika nada ini telah berubah tentu tidak dapat memerankan 

fungsi ini. Dewa akan mengerti, apa yang anda sebut tidak perlu 

dikeluarkan suara, cukup dengan dipikirkan saja dalam benak pikiran, 

dia-pun tahu, tetapi bila anda langsung menggunakannya agar dia 

berperan, ini tentu tidak dapat diwujudkan, maka saya senantiasa tidak 

memperkenankan kalian menerjemahkannya. 

Sesungguhnya saya selalu mengatakan kepada anda sekalian, 

bahwa kebudayaan Tiongkok adalah kebudayaan Dewa yang diajarkan 

di tengah manusia, adalah kebudayaan semi Dewa, oleh sebab itu di 

dalamnya terdapat banyak unsur kebudayaan yang mengandung makna 
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sangat mendalam, sedangkan huruf dari bahasa bangsa lainnya tidak 

ada di atas langit. Huruf Tionghoa semacam ini sangat mirip dengan 

huruf di atas langit, cara penulisan hurufnya sama dengan cara 

penulisan di atas langit, hanya goresan tulisannya berbeda. Sedangkan 

huruf bangsa lainnya tidak terdapat di atas langit. Ada juga orang 

melihat Dewa di atas langit menuliskan sesuatu kepada bangsa 

bersangkutan dengan menggunakan huruf dari bangsa tersebut untuk 

diperlihatkan kepada manusia, sesungguhnya itu hanyalah huruf yang 

dijelmakan oleh Dewa kepada manusia agar anda mengerti melihatnya. 

Karena kebudayaan Tiongkok adalah kebudayaan semi Dewa, bukan 

seluruhnya, juga tidak berarti seluruhnya bukan, memang ia merupakan 

suatu keadaan yang demikian. 

 

Tanya: Profesi yang tidak ada pengikut Dafa kelak tidak akan eksis lagi, 

betulkah demikian? (hadirin tertawa) Misalnya, mata-mata dan lainnya. 

(hadirin tertawa) 

Shifu: Betul. Saya sudah katakan kelak tidak eksis mata-mata, telah 

dihapus masa depannya. (tepuk tangan) Sedangkan profesi lainnya 

apakah masih eksis, padahal sepengetahuan saya, setiap profesi 

sepertinya ada pengikut Dafa, saya tahu yang berada pada setingkat 

presiden juga ada, yang tingkatan sosialnya sangat tinggi juga ada yang 

berkultivasi, hanya saja penampilan mereka berbeda. Pengikut Dafa di 

daratan Tiongkok berada pada setiap bidang usaha dan setiap profesi, 

dalam profesi apapun juga ada orang yang sedang Xiulian Dafa. 

 

Tanya: Roh jahat komunis paling awalnya muncul di komune Paris, 

dengan demikian apakah masih ada akarnya di sana? Apakah masih 

eksis secara khusus di Paris atau di Perancis? Apa pengaruhnya 

dewasa ini? 
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Shifu: Akarnya tidak berada di sana, akarnya berada di Tiongkok dan 

juga sudah tercabut. Segenap roh jahat partai garang, naga merah yang 

garang itu seutuhnya juga sudah dihancurkan, masih ada unsur-unsur 

yang sudah dibentuk olehnya dalam jangka panjang di dalam pikiran 

rakyat umum dan setiap lingkup kebudayaan, hal-hal tersebut juga 

semuanya sedang dibersihkan, semua juga berada dalam pembersihan. 

Sedangkan bagi negara lain, asalkan bukan negara yang dikuasai oleh 

partai garang maka tidak ada pengaruh langsung. 

 

Tanya: Dapatkah anda banyak memberi tahu kami tentang fungsi 

Minghui Net, terutama Minghui net dalam banyak jenis bahasa.... 

Shifu: Ciri khas Minghui net memang utamanya melaporkan keadaan 

sesungguhnya perihal penganiayaan terhadap pengikut Dafa di daratan 

Tiongkok, itu adalah bahan tangan kesatu untuk menyingkap kejahatan, 

yang dilaporkan 99% ke atas adalah benar, bahkan 100%. Ia berbeda 

dengan media lain pada umumnya. Kalian boleh menerjemahkan 

keadaan sebenarnya ini ke dalam berbagai jenis bahasa untuk 

dimasukkan internet. Jika memiliki kemampuan dan sumber daya boleh 

dikerjakan, buatkan Minghui Net dalam banyak jenis bahasa, yaitu 

supaya berita setiap hari di Minghui Net dapat dilihat oleh orang-orang di 

seluruh dunia. 

 

Tanya: Mungkinkah kekuatan lama menyisipkan kehidupan negatif di 

antara jiwa sekunder pengikut Dafa? 

Shifu: Jangan berpikir begitu banyak. (hadirin tertawa) Kekuatan lama 

selalu memanfaatkan setiap kesempatan, bahkan pengikut Dafa yang 

benar-benar saya bimbing di dalam sejarah juga telah dicurangi oleh 

mereka. Tidak apa-apa, asalkan pengikut Dafa dapat berbuat menurut 
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tuntutan pembuktian kebenaran Fa, menurut tuntutan Dafa, itu tidak 

menjadi masalah. 

 

Tanya: Jika memungkinkan, pengikut Dafa yang ada di sisinya 

bersama-sama memancarkan pikiran lurus secara tuntas menyangkal 

dan membersihkan hal-hal tersebut, bolehkah demikian? 

Shifu: Kalian di saat memancarkan pikiran lurus membersihkan unsur-

unsur buruk dalam diri sendiri seyogianya sudah membawa faktor yang 

demikian, sejak dini sudah dilakukan. 

 

Tanya: Mohon Shifu mengutarakan sejenak mekanisme yang dipasang 

oleh piring kekuatan lama, apa pengaruhnya terhadap pengikut Dafa di 

dalam menyelamatkan makhluk hidup. 

Shifu: Pada setiap ruang terdapat sebuah piring, piring tersebut 

sesungguhnya merupakan manifestasi Fa alam semesta di masa 

lampau, ia juga berupa piring yang menjelujur ke bawah dari 

mikroskopik hingga makroskopik, yaitu dari ruang yang terbentuk oleh 

butiran mikroskopik hingga ruang yang terbentuk oleh partikel paling 

besar di permukaan, terdapat sebuah poros. Itu adalah bentuk 

manifestasi Fa alam semesta di masa lampau, kelak tidak lagi demikian, 

(tersenyum) maka saya baru boleh mengutarakannya kepada semua 

makhluk hidup untuk didengar. Tetapi dalam peristiwa pelurusan Fa ini 

mereka membuat lagi piring yang khusus, pada setiap ruang mereka 

juga telah melakukan kecurangan, lagipula berkaitan hingga manusia di 

dunia, bahkan mereka telah memasang piring semacam ini di dalam 

tubuh manusia, maka sekali ia bergerak, manusia di atas bumi akan 

muncul perubahan situasi, ini dikarenakan benda-benda tersebut 

sedang memerankan fungsinya. Di tengah pelurusan Fa benda-benda 
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tersebut sedang dalam pemusnahan, ia sudah tidak memerankan fungsi 

yang mutlak. 

 

Tanya: Penggemblengan hingga dewasa dari keseluruhan pengikut 

Dafa mempunyai hubungan apa dengan berakhirnya pelurusan Fa? 

Shifu: Dilihat dari keadaan sekarang, secara dasar sepertinya sedang 

berjalan dengan sinkron. 

 

Tanya: Jika mata-mata jahat menerjang masuk ke dalam rumah kita, 

bolehkah kita melakukan bela diri? (hadirin tertawa) 

Shifu: Bela diri boleh saja. Sesungguhnya jika kalian mempunyai pikiran 

lurus yang kuat, dapat saja membuat dia diam tak bergerak. (tepuk 

tangan) Dikatakan secara dasar, sebagai orang Xiulian, jika kondisi hati 

sendiri tidak murni, pikiran lurus tidak cukup, dalam hati merasa takut, 

semua ini tidak dapat memerankan efek yang demikian. 

 

Tanya: ”Grup Marching band Dunia Surga” bagaimana menyelamatkan 

makhluk hidup, bolehkah mohon anda memberi penjelasan secara nyata? 

(hadirin tertawa) 

Shifu: Bila anda ingin dengar maka saya katakanlah. (tepuk tangan) 

Anda sekalian tahu ketika grup marching band pada kesempatan yang 

lalu mengadakan pawai di China town dan daerah Flushing kota New 

York, saya telah melihat pemandangan ini: di saat grup band 

melantunkan irama, energi yang dipancarkan sangat besar. Baik dari 

pancaran energi maupun pancaran suara anda, masih ada musik dan 

not musik itu sendiri, semuanya sedang memerankan fungsi yang 

membuktikan kebenaran Fa dan memancarkan energi. 

Hari itu ketika berpawai di China town, Dewa-Dewa tak terhitung 

dari setiap ruang di atas langit, seantero langit adalah Dewa, mereka 
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menabuh genderang perang, banyak sekali prajurit langit dan jenderal 

langit semuanya sedang menyerbu ke depan. Energi yang dilepaskan 

oleh tiupan terompet pengikut Dafa amatlah besar. Anda sekalian di 

dalam film melihat saat bom atom begitu meledak, gelombang 

gempuran yang dihasilkan sangat besar bukan? Kita ini lebih besar 

tenaganya daripada itu. (tepuk tangan) Karena komponen energi yang 

dilepaskan oleh pengikut Dafa lebih besar daripada atom, lagipula 

partikel setiap tingkat juga sangat kuat. Dapat dikatakan, di saat itu 

asalkan begitu muncul suara jadilah seberkas cahaya terang. Sekalipun 

bom atom masih terdapat satu proses penggempuran, kemudian 

gelombang gempuran menimbulkan badai debu yang sangat besar 

bukan? Tunggu sampai badai debu menurun ke bawah ia baru menjadi 

bersih. Yang ini seketika sudah bersih, kemudian di tempat yang jauh 

dari cahaya, di sana barulah asap debu raksasa dari hasil gempuran, 

yang membesar dengan cepat seiring cahaya terang lantunan musik, 

dengan segera sudah bersih lagi, di tempat jauh terus menerus timbul 

asap debu, tempat di mana cahaya melintas, kembali semuanya jadi 

bersih lagi. 

Maka di saat berpawai di jalan, tak peduli ada berapa banyak yang 

sedang melihat, ketika itu saya menyaksikan pikiran manusia biasa itu, 

mereka pada dasarnya sudah mati rasa, (hadirin tertawa) terutama 

orang-orang Tionghoa, memandang dengan bengong, mereka tidak 

punya pikiran lagi. Apa gerangannya? Pikiran buruk mereka sudah 

dibersihkan, kemudian mereka baru terpikir (tepuk tangan) 

mengatakan: ”Wah, Falun Gong benar-benar luar biasa. (hadirin tertawa) 

Ada juga yang berkata: Wah, Falun Gong ini di masyarakat Amerika 

mengapa tiba-tiba muncul grup band besar dengan begitu banyak orang! 

(hadirin tertawa) Di masyarakat Amerika juga merupakan kelompok 

musik yang sangat besar, kali ini tampil dengan begitu banyak orang 
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meniupkan alat musik! Terutama adalah, anggota inti grup musik 

berwajah orang Tionghoa, wajah pengikut Dafa barat agak sedikit, 

umumnya adalah wajah orang Tionghoa. Oleh sebab itu orang-orang 

Tionghoa di China town setelah selesai menyaksikan lalu berpikir, 

mereka malah punya semacam perasaan bahwa Falun Gong telah 

meraih kehormatan bagi orang Tionghoa. (hadirin tertawa) Yaitu hal-hal 

negatif dalam pikiran mereka sudah tiada, pikiran yang berperan negatif 

sudah tiada. Benar-benar sedang memerankan fungsi seperti ini, yang 

dimaksud tadi adalah orang Tionghoa. Bagi orang barat, mereka juga 

merasakan suatu yang sangat baru, belum pernah ditemui sebelumnya, 

dengan seketika tampil sebuah grup band begitu besar dengan wajah 

orang Tionghoa, banyak orang bertepuk tangan, 

menyerukan ”Lantunkan sebuah lagu lagi!” Dengan demikian hasilnya 

baik sekali. Tentu saja dalam grup band juga ada pengikut Dafa dari 

keturunan bangsa lainnya, mereka juga sungguh luar biasa, karena 

pengikut Dafa adalah sebuah kesatuan. Sesungguhnya praktisi yang 

bergabung dalam grup band ini di saat melantunkan musik, mereka 

sendiri juga sangat terharu, merasa sangat sakral. 

 

Tanya: Pertunjukan malam tahun baru untuk tahun depan bolehkah 

keliling seluruh dunia? 

Shifu: Urusan tahun depan masih perlu dilihat berdasarkan keadaan, 

jika tidak memiliki dana yang begitu besar, maka tidak dapat dilakukan. 

Anda sekalian tahu, dengan keberangkatan kurang lebih seratus orang, 

biayanya sangat besar. 

 

Tanya: Ada sebagian pejabat di masyarakat barat terpengaruh oleh 

PKC, perilakunya sangat buruk. Di saat klarifikasi fakta kepada mereka 
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bolehkah beri tahu mereka, bahwa perilaku mereka lebih mirip dengan 

pejabat PKC dan bukan seperti pejabat negara demokrasi? 

Shifu: Ini tidak menjadi masalah, roh jahat dari partai garang PKC bisa 

saja menguasai seseorang, tak peduli anda adalah pejabat negara barat 

atau pejabat PKC. Bila pikirannya sesuai dengan dia, dia akan 

menguasai anda. 

 

Tanya: Apakah kita harus percaya Fa akan memberikan kecerdasan 

kepada kita? Apakah perlu mengikuti pelajaran manusia biasa? Saya 

akhir-akhir ini muncul sejumlah kesulitan dalam karya tulis, saya ingin 

tahu apakah standar tulis saya ingin meningkat, atau ada sebab lainnya? 

Shifu: Jika jalur karya tulis anda betul maka tingkat kesulitannya jadi 

kecil, jika jalurnya tidak betul tingkat kesulitannya jadi besar; atau 

pemahaman anda pada suatu hal terdapat masalah maka tingkat 

kesulitannya jadi besar, pemahamannya tidak bermasalah tingkat 

kesulitannya jadi kecil, dijamin adalah demikian. Banyak keajaiban 

adalah diciptakan oleh pengikut Dafa. Ada sebagian hal kalian boleh 

pelajari, itu tentu tidak jadi masalah. Seandainya menghabiskan banyak 

waktu untuk dipelajari, butuh beberapa bulan, beberapa tahun untuk 

dipelajari, sepulangnya anda kembali membuktikan kebenaran Fa, saya 

pikir itu sudah keburu selesai. (hadirin tertawa) Dipelajari juga jadi sia-

sia. Oleh sebab itu saya pikir, ada sebagian hal anda pertimbangkanlah 

sendiri. Sebagai pengikut Dafa, gunakanlah pikiran orang Xiulian untuk 

memandang masalah tersebut. 

 

Tanya: Apakah “Sembilan Komentar” penting bagi orang Vietnam? 

Apakah orang Vietnam perlu mengundurkan diri dari partai? 

Shifu: Sebagai negara Vietnam, Kuba maupun Korea Utara, begitu PKC 

runtuh mereka semua juga runtuh. Sesungguhnya memang diatur 
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keberadaan mereka untuk memberi semangat kepada PKC. Seandainya 

benar-benar hanya tinggal PKC terkucil sendirian, orang-orang dari 

mereka itu akan merasa hina di hadapan seluruh dunia. Sesungguhnya 

adalah pengaturan kekuatan lama. Sebagai pengikut Dafa semata-mata 

adalah Xiulian, dikarenakan partai garang PKC menganiaya Falun Gong, 

pengikut Dafa barulah secara khusus menyingkap penganiayaan partai 

garang tersebut, mencerai-beraikan penganiayaan mereka. Akarnya di 

Tiongkok, setelah unsur-unsur PKC tercerai-berai yang lainnya juga 

tercerai-berai, tidak perlu dikerjakan secara khusus. Walaupun mereka 

beberapa itu adalah masyarakat partai garang, di sana belum terjadi 

penganiayaan terhadap pengikut Dafa, maka tidak menganggap mereka 

sebagai titik utama untuk dikerjakan, kelak seiring PKC begitu runtuh, 

semuanya juga runtuh, juga habis, sekarang tidak menyentuh mereka. 

 

Tanya: Banyak pengikut Dafa telah menciptakan banyak karya seni 

budaya yang unggul, misalnya musik, syair, lagu, dll. Bolehkah kita 

memublikasikannya ke masyarakat setelah diberi olahan artisitik? 

Shifu: Itu tentu baik. Karya ciptaan kita jika menarik minat massa publik 

untuk dinyanyikan, bukankah itu amat baik? Jika seluruh dunia ada 

banyak orang termasuk massa publik di daratan Tiongkok juga 

mengenakan kaos bertuliskan “Falun Dafa baik”, saya katakan partai 

garang PKC itu benar-benar tidak berdaya mengatasi. (hadirin tertawa) 

Ada orang mengatakan tuliskan “Falun Dafa baik”, “Mundur dari partai” 

di atas uang kertas, (hadirin tertawa) saya katakan cara ini sungguh baik. 

(tepuk tangan) Uang ini tidak dapat dibuang, juga tidak dapat 

dimusnahkan. (hadirin tertawa) 

 

Tanya: Seluruh pengikut Dafa dari daerah Hai Dian Beijing kirim salam 

kepada Shifu. Shifu, kami sangat merindukan anda! (Shifu: Terima kasih 
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untuk anda semua!) (tepuk tangan) Mohon Shifu legakan hati, kami pasti 

melakukan tiga hal dengan baik, tidak menyia-nyiakan harapan guru 

terhormat kepada kami! (Shifu: Saya yakin) (tepuk tangan) 

Shifu: Jika perkataan ini diucapkan beberapa tahun yang lalu, saya 

merasa para praktisi sedang memberi dorongan pada saya. (tersenyum) 

Sekarang saya merasa ini adalah sungguh-sungguh, saya yakin.  

 

Tanya: Bagaimana kita menyelamatkan kaum homoseksual secara 

lebih efektif? 

Shifu: Sebagai makhluk hidup, semua perlakukanlah sebagai makhluk 

hidup pada umumnya untuk diselamatkan, yang dapat ditolong maka 

tolonglah, jangan memandang ia sebagai sesuatu yang khusus, 

semakin anda menganggapnya khusus semakin pula ia tidak dapat 

diselamatkan. Selamatkanlah ia seperti massa publik pada umumnya, 

yang dapat ditolong maka tolonglah, tidak dapat ditolong yah memang 

tidak dapat ditolong. 

 

Tanya: Dalam rekaman gambar instruksi latihan yang dibuat semula, 

ada satu bagian berupa ceramah Fa Shifu di universitas lembaga 

keamanan, pada latar belakang rekaman gambar terdapat bendera 

partai jahat yang digantung di aula lembaga keamanan. Apakah kita 

perlu menangani untuk menghapusnya? Ataukah dipertahankan sebagai 

catatan sejarah di waktu itu? 

Shifu: Bila ingin dihapus, maka hapuslah. Karena di waktu itu memang 

tidak ingin menganggap PKC sebagai benda yang paling jahat untuk 

dimusnahkan, segala makhluk hidup juga diberikan kesempatan. Oleh 

karena partai garang PKC menganiaya Falun Gong, dia sudah menjadi 

iblis jahat bagi semua makhluk hidup alam semesta, maka harus 

dibasminya, diberantasnya, ini adalah pilihan mereka sendiri. 
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Tanya: Terhadap China town di San Fransisco apakah seperti di New 

York, di mana membutuhkan bantuan dari pengikut Dafa daerah lain? 

Shifu: Saya pikir, jika ada kemampuan, yang mempunyai syarat boleh 

bantu melakukannya. Saya sudah membicarakan masalah ini dengan 

penanggung jawab San Fransisco. 

 

Tanya: Sudah memperoleh Fa dan mundur dari partai, namun karena 

rasa takut berlaku tidak hormat terhadap Dafa, sekarang sudah 

meninggal, orang semacam ini apakah masih mempunyai masa depan? 

Shifu: Keadaan konkret ini perlu diperhatikan, sebagai pengikut Dafa, 

mundur dari partai bukan syarat pertama, menyelamatkan makhluk 

hidup, mengupayakan makhluk hidup mundur dari partai, itu adalah 

syarat pertama. Perihal apakah masih dapat mempunyai masa depan? 

Ini harus ditinjau dari dirinya setelah memperoleh Fa namun tidak 

membuktikan kebenaran Fa sebagai hal yang paling penting.  

 

Tanya: Malam pertunjukan tahun ini siapapun juga mengatakan baik 

setelah menyaksikannya, bolehkah memperkenankan pengikut di 

daratan Tiongkok menyebarkannya kepada khalayak luas? Dengan 

bentuk demikian menyentuh lubuk hati makhluk hidup kalangan luas? 

Shifu: Boleh dilakukan demikian. 

 

Tanya: Shifu pernah mengatakan, 80% hal-hal yang ditetapkan pada 

prasejarah telah dirusak secara paksa oleh kekuatan lama, apakah ini 

dapat mempengaruhi keindahan yang tiada tara dan kesempurnaan 

harmonis yang tak akan sirna dari alam semesta masa mendatang yang 

dibutuhkan sejak awal? 
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Shifu: Yang mereka rusak hanyalah hal-hal yang diatur, bagaimana 

wajah alam semesta baru, sekalipun mereka ingin melihat juga tidak 

terlihat. Di samping itu pengikut Dafa jika berhasil kultivasi mencapai 

kesempurnaan menjadi Dewa atau Buddha, dia ingin menciptakan 

dunianya sendiri, sekali dipikir langsung jadi, karena hukum dari dia itu 

sudah jadi, maka semua ini tidak menjadi masalah, semuanya adalah 

hal yang amat kecil. Berapa banyak yang telah dihancurkan, berapa 

banyak yang kehilangan, itu tergantung apakah masih diinginkan, ingin 

apa saja semuanya bisa dijadikan, bahkan pemulihan yang seutuhnya 

tanpa selisih sedikitpun juga dapat diwujudkan. 

 

Tanya: Kira-kira setengah tahun yang lalu para pengikut telah 

mengadakan sebuah pekerjaan, namun karena sifat iri hati yang belum 

disingkirkan dari penanggung jawab, mengakibatkan gangguan yang 

membuat para pengikut ingin merintis jalan sendiri mengalami kesulitan 

demi kesulitan. Selama jangka waktu itu cara-cara yang digunakan 

semua sangat buruk dan juga mengandung kebudayaan partai. 

Ditambah lagi kebanyakan dari pengikut sendiri memang sangat 

menggantungkan diri pada penanggung jawab dan himpunan Dafa, 

sehingga memperdalam salah faham mereka terhadap kami. Pengikut 

belum menjernihkan banyak masalah dalam periode waktu tersebut, 

ketika itu yang disadari ialah hal ini pada satu aspek diperuntukkan bagi 

kultivasi diri sendiri, pada aspek lain diperuntukkan bagi kultivasi 

sesama rekan praktisi, malah tidak menyadari bahwa kejahatan juga 

sedang berpacu waktu dengan kami, akhirnya mengakibatkan keadaan 

seperti sekarang ini, tidak tahu bagaimana sebaiknya. 

Shifu: Harus banyak melihat diri sendiri apakah berpikiran benar. 

Penampilan yang semakin tidak menguntungkan bagi diri sendiri dari 

pihak lain yang bertentangan, akan semakin mudah beranggapan 
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bahwa dia tidak benar, memastikan dia itu salah. Xiulian adalah sangat 

rumit, menyingkirkan sifat hati manusia paling sulit. Banyaklah 

mengintrospeksi diri sendiri ke dalam, carilah keterikatan diri sendiri, 

anda semua mengintrospeksi diri sendiri, saling berkoordinasi dengan 

baik, itu paling penting. 

Terhadap sebagian hal konkret boleh dikemukakan sejumlah 

pendapat yang beralasan, namun harus pula dilihat pendapat yang 

sendiri kemukakan apakah selaras dengan keseluruhan. Sebagai  

penanggung jawab, dia juga ada tingkat kesulitannya, berhubung tidak 

melakukan hal-hal tersebut maka dia juga tidak berpijak pada sudut 

pandang itu untuk memandang masalah. Banyak praktisi juga adalah 

lulus dari pintu sekolah, belum pernah melakukan suatu pekerjaan yang 

diwajibkan, tidak punya pengalaman, bertanggung jawab pada 

pekerjaan juga merupakan ujian bagi mereka. Di samping itu ada surat 

dari sebagian praktisi yang ditujukan pada saya juga telah saya lihat, 

walaupun yang direfleksikan adalah masalah orang lain, namun di 

dalam barisan suratnya sebenarnya juga tersirat kekurangan diri sendiri 

di tengah Xiulian, ada pula yang masih sangat berketerikatan, bahkan 

ada juga yang sangat ekstrem, ada juga yang membawa sifat hati 

manusia mengatakan pada saya, mencurahkan kemarahannya yang 

ada di dalam hati. Sebagai penanggung jawab harus mau menerima 

usulan yang  beralasan, tidak sebagai penanggung jawab juga harus 

mengoordinasikan dengan baik pekerjaan yang diri sendiri lakukan. 

Kalian seyogianya sedang Xiulian, bukan bekerja demi pekerjaan. 

Tentu saja, pendapat yang patut dikemukakan masih harus 

dikemukakan, segala sesuatu harus  dilakukan layaknya seorang 

pengikut Dafa. Yang menjabat  penanggung jawab pekerjaan setelah 

mendengar sesuatu juga harus mengintrospeksi diri sendiri, juga harus 
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mengkultivasi diri sendiri dengan baik, dengan demikian pekerjaan yang 

dihasilkan barulah sakral. 

 

Tanya: Pengikut Dafa dari Zhiyang dan Chengdu propinsi Sichuan, Yili 

propinsi Xinjiang, Harbin, Nanjing, Nanning propinsi Guangxi, Yichang 

propinsi Hubei, Huanggang propinsi Hubei, Jiayuguan propinsi Ganxu, 

daerah Liujia propinsi Liaoning, daerah Kai-an propinsi Jilin, Hangzhou, 

Shanxi, Shaoguan, Fuzhou, Kota Ji-an, Alabama, Houston dan Seattle 

di Amerika, sekolah tari Bidadari, Toronto Kanada, Singapura, New 

Zealand (Selandia Baru), Jepang, Kota Chiba Jepang, semua kirim 

salam pada Shifu yang belas kasih nan agung! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (tepuk tangan) Pengikut 

Dafa di daratan Tiongkok dan luar negeri pada dasarnya berada dalam 

satu langkah. Dahulu terdapat perbedaan  tertentu, khususnya beberapa 

tahun yang lalu perbedaannya  sangat besar. Pada satu periode 

belakangan ini, saya merasa pengikut Dafa daratan Tiongkok makin 

lama semakin dewasa dan arif, dalam hal ini, pengikut Dafa di luar 

daratan Tiongkok, yaitu pengikut Dafa dari daerah lain dan bangsa 

lainnya di dunia, kalian jangan sampai ketinggalan oleh pengikut Dafa 

daratan Tiongkok, (tepuk tangan) harus berupaya keras. 

 

Tanya: Mohon tanya Shifu, aktivis demokrasi di dalam dan luar negeri 

Tiongkok semua sedang menyatakan solider terhadap mogok makan 

demi membela HAM yang diprakarsai di Tiongkok, sebagai pengikut 

Dafa yang berada di daratan Tiongkok apakah harus bergabung, untuk 

membela hak kepercayaan pengikut Dafa?  

Shifu: Masih seperti yang saya katakan tadi, Xiulian dan penyelamatan 

makhluk hidup bagi pengikut Dafa adalah nomor satu, ini adalah yang 

harus dilakukan. Perihal munculnya peristiwa tersebut, sesungguhnya 
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ialah memberi dukungan bagi pengikut Dafa. Tentu saja, pengacara 

yang mengajukan permohonan bagi pengikut Dafa mengalami 

penganiayaan partai garang, kita memang harus memberi dukungan 

kepada mereka, membantu mereka melakukan sebagian hal boleh-

boleh saja, tetapi harus dapat menjaganya dalam batas-batas yang 

patut. Kita bukan organisasi politik, anda adalah praktisi Xiulian. 

 

Tanya: Sebagian pengikut Dafa orang barat  dengan segenap upaya 

terjun dalam pekerjaan Dajiyuan bahasa Inggris, bahkan sama sekali 

sudah tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan lain atau konferensi Fa 

yang diadakan oleh pengikut Dafa. Ada sebagian pengikut Dafa orang 

Tionghoa berpendapat bahwa pengikut Dafa orang barat terperosok 

dalam keterikatan melakukan pekerjaan. Mohon tanya Shifu, di saat ada 

kegiatan Dafa yang relatif penting, apakah kita  boleh tidak terlalu 

memperhatikan kualitas surat kabar, dengan cepat diselesaikan, (hadirin 

tertawa) untuk mengikuti kegiatan lainnya? 

Shifu: Anda semua sudah tertawa, tidak memperhatikan kualitas 

apakah ia masih dapat menyelamatkan makhluk hidup dengan baik? 

(hadirin tertawa) Ini masih tidak benar. Jadi bagaimana? Kita sekarang 

memang ada kesulitan. Kesulitan ini mungkin juga sementara, karena 

kekurangan tenaga kerja, kekurangan dana, maka sudah pasti sedikit 

sekali pengikut Dafa yang sibuk dalam pekerjaan ini. Hal ini Shifu tahu 

sepenuhnya. Sesungguhnya Dajiyuan bahasa mandarin pada awalnya 

juga berada dalam kondisi seperti ini, namun tidak akan berlangsung 

lama. Mungkin juga sementara telah menunda sejumlah pekerjaan, 

terulur sepotong waktu, atau anda sekalian menggunakan suatu cara 

bantu mengatasi masalah ini, hal-hal konkret tersebut saya kira masih 

perlu anda sendiri merundingkan bagaimana mengatasinya dengan baik.  
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Tanya: Seluruh pengikut Dafa daerah Langfang propinsi Hebei kirim 

salam pada Shifu! Para pengikut sangat merindukan Shifu! 

Shifu: Terima kasih! Terima kasih kepada pengikut Dafa daerah 

Langfang! (tepuk tangan) 

 

Tanya: Di daratan Tiongkok, ada sebagian pengikut sudah berkali-kali 

mengalami penahanan ilegal dan penganiayaan hukuman kejam, 

namun tetap gigih maju dengan teguh. Sedangkan ada sebagian 

pengikut mungkin dikarenakan sikap pasrah tak berdaya terhadap 

penganiayaan atau mendambakan kenyamanan, hingga kini tidak dapat 

melangkah ke luar. Mohon tanya Shifu, pengikut yang berkali-kali 

mengalami penganiayaan apakah sedang berkorban dan menanggung 

untuk pengikut yang tidak dapat melangkah ke luar?    

Shifu: Juga bukan demikian, Xiulian pribadi adalah urusan pribadi. Yang 

tidak dapat melangkah ke luar harus banyak dicari tahu sebabnya, 

bantulah mereka. 

 

Tanya: Keuletan dan tekad adalah bawaan sejak lahir, berupa takdir. 

Tekad pengikut tidak kuat, dengan segenap upaya membulatkan tekad 

dapat menjadi mantap beberapa hari, namun tidak dapat bertahan lama. 

Saya sangat risau, tidak tahu di mana letak kesalahannya. Meski rajin 

belajar Fa dan menghafal Fa masih belum ada peningkatan, apakah 

dikarenakan ingin melalui belajar Fa meningkatkan daya tekad, itu 

sendiri justru adalah memohon? atau belajar Fa-nya masih kurang? Jika 

sebab pokok adalah tidak menyayangi diri sendiri, apakah masih dapat 

ditolong? 

Shifu: Jika seseorang adalah pengikut Dafa yang kultivasinya sangat 

baik, dapat memahami secara rasional Dafa itu apa, maka dia pasti 

akan melakukan dengan usaha keras, pasti tidak akan mengendurkan 
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semangat dalam aspek ini. Dikatakan sebaliknya, yang tidak gigih maju 

dia juga belajar Fa, juga tahu Dafa  baik sekali, tetapi dia tidak berada di 

atas Fa, pikiran lurusnya juga kurang,  pemahamannya secara otomatis 

tidak tinggi, yaitu tidak dapat memahami Fa begitu berharga, maka dia 

tidak dapat membangkitkan semangatnya.  

 

Tanya: Memakan daging ikan mentah apakah terhitung membunuh 

kehidupan? 

Shifu: Memakan daging ikan dari ikan yang dibunuh oleh orang lain, 

termasuk memakan daging ikan mentah, itu tidak terhitung membunuh 

kehidupan. Tetapi dahulu orang-orang semua tahu ada sebuah 

ungkapan yang begini, disebut “makan apa bayar apa”. Sebagai 

manusia biasa pasti adalah demikian, manusia setelah melakukan 

sesuatu semua itu harus dibayar, maka yang membunuh kehidupan 

seyogianya akan dibunuh oleh orang lain atau masuk neraka pada masa 

kehidupan yang akan datang. Sebagai pengikut Dafa tidak eksis 

masalah ini. Terutama Dafa sekarang diajarkan di tengah manusia biasa, 

tentu harus menyelesaikan masalah tersebut. Dapat dikatakan, hal ini 

didasari Xiulian bagi pengikut Dafa menuju kesempurnaan sebagai 

utama, sedangkan kemalangan dan benci dendam yang bertalian 

dengan pengikut Dafa dalam sejarah, dijadikan sebagai faktor untuk 

peningkatan dan kompensasi benci dendam dengan balasan berkah di 

dalam proses Xiulian mencapai kesempurnaan. 

Dengan kata lain hutang dan benci dendam yang ditimbulkan 

harus diberikan balasan berkah dan penyelamatan di dalam proses 

Xiulian mencapai kesempurnaan, hal ini adalah pasti, karena Shifu di 

saat mengatur jalan Xiulian bagi setiap pengikut Dafa sudah melakukan 

hal ini, sudah mengatur hal-hal benci dendam ini. Kelak anda dapat 

berkultivasi mencapai kesempurnaan menjadi Dewa, ada sebagian dari 
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mereka sudah menjadi makhluk warga dalam dunia anda. Tentu saja 

yang pergi ke dunia Dewa sebagai makhluk warga juga adalah Dewa, ini 

bagi sebuah kehidupan lingkup bawah, berarti satu langkah naik ke 

langit. Sebuah kehidupan dalam reinkarnasi berulang-ulang di dunia 

manusia, sekalipun lebih baik lagi juga reinkarnasi di tengah penderitaan, 

sekalipun memiliki lebih banyak kemujuran juga tidak ada peningkatan. 

Dengan seketika telah menjadi kehidupan pada taraf kondisi tinggi, 

siapapun tentu mau menerimanya. Saya dahulu bukankah pernah 

menceritakan sebuah kisah Xiulian, bahwa di masa lampau ada seorang 

biksu di kuil sedang menguraikan kitab suci, terlihat dua ekor burung 

hinggap di jendela tidak mau pergi, ia lalu berkata: Kalian berdua bila 

ingin mempelajari kitab Buddha, maka reinkarnasilah menjadi manusia 

untuk mempelajari. Kedua ekor burung itu dengan segera terbang pergi, 

menabrak pohon di luar rumah dan mati. (tersenyum) Dua puluh tahun 

kemudian, datanglah dua anak muda, ingin menjadi bhiksu. (tersenyum) 

Beginilah maksudnya. Tatkala sebuah kehidupan tahu bisa pergi ke 

dunia surga, itu merupakan hal yang tidak dapat dibandingkan dengan 

apapun, biar mati-pun tidak menyesal. Benci dendam digantikan dengan 

balasan berkah yang begitu besar, tentu saja merasa senang. 

Sebagai pengikut Dafa, segala benda yang menjadi hutang kalian 

dahulu semuanya akan selesai dikompensasi melalui balasan berkah 

kepada makhluk hidup. Lalu ada orang yang berpikir: Kalau begitu 

baiklah, saya selanjutnya tidak lagi menghiraukan apapun, bunuh orang 

juga saya berani. Tidak boleh! Yang kalian kultivasikan adalah belas 

kasih, yang dikultivasikan oleh pengikut Dafa adalah demi kebaikan bagi 

semua makhluk hidup. Jika anda benar-benar membunuh dan 

membakar serta melakukan hal buruk, maka anda bukan lagi orang 

Xiulian, lebih-lebih tidak mungkin mencapai kesempurnaan, juga tidak 

pantas membicarakan perihal balasan berkah kepada makhluk hidup. 
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Lagipula penderitaan di dalam Xiulian juga adalah untuk membayar 

sesuatu yang terhutang pada aspek mental, ujian yang diperberat juga 

akan membuat anda tidak dapat melanjutkan kultivasi lagi, anda sudah 

tidak dapat Xiulian lagi. Yang saya bicarakan hanyalah yang terhutang 

sebelum Xiulian, atau yang timbul di dalam proses Xiulian demi 

mempertahankan hidup secara wajar.  

Berbicara tentang makan daging mentah, makan daging mentah 

adalah paling tidak baik. Saya ingat Yehowah juga pernah memberi tahu 

manusia yang ia ciptakan: Kalian harus makan sesuatu yang matang. 

Bagi manusia, daging harus dibuat matang baru dimakan, mengapa 

demikian? Dahulu orang Xiulian juga telah melihat suatu keadaan, di 

saat seseorang meninggal atau seekor binatang meninggal, namun sel 

pada tubuhnya belum meninggal. Sebelum sel-sel tersebut meninggal, 

setiap roh dari sel  juga merupakan wujud dari dia itu. Ilmu pengetahuan 

sekarang bukankah juga sudah mengetahui? Di saat menggunakan 

tikus putih kecil dibuat menjadi irisan, kemudian dengan menggunakan 

konduksi serabut dari hantaran cahaya, gambar yang ditampilkan pada 

layar monitor tepat adalah wujud dari tikus putih kecil itu, dapat 

dikatakan daging mentah yang anda makan  berupa setumpuk besar 

hewan hidup.  

Sedangkan daging matang tidak ada roh-roh itu, namun jika masih 

mentah, bagaimana setelah anda memakannya ke dalam perut? Yaitu 

anda telah meletakkan hewan-hewan yang hidup itu ke dalam perut. 

Berhubung mereka kecil sekali, sementara anda tidak punya perasaan 

apa-apa, lama kelamaan akan mengakibatkan penyakit besar, dia akan 

ada reaksi. Karena tubuh manusia sangat spesifik, tubuh manusia 

sendiri sudah berupa sebuah struktur alam semesta, maka disebut alam 

semesta kecil. Benda yang anda makan ke dalam perut  tidak dapat 

reinkarnasi keluar dari tubuh, dia tepat berada dalam lambung anda, 
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lama kelamaan benci dendam dan karma yang ditimbulkan akan 

terbentuk jadi sarang penyakit, terbentuk jadi karma yang sangat besar, 

maka lambung akan timbul penyakit, yang parah jadilah penyakit maag, 

tukak lambung, kanker lambung, pokoknya penyakit apa juga mungkin. 

Saya di daratan Tiongkok melihat ada orang meneguk darah ular dalam 

keadaan mentah, namun setiap butiran sel darah itu semua adalah ular, 

anda meneguk masuk ular memenuhi satu perut apakah akan berakibat 

baik? (hadirin tertawa) Materi sendiri dapat ditransformasi melalui daya 

serap tubuh manusia, akan tetapi roh itu bukankah masih tertinggal di 

dalam perut? Oleh karena itu sungguh-sungguh tidak boleh makan 

daging mentah. Sekarang ada sebagian orang makan ikan mentah, ini 

juga sangat tidak baik, itu mutlak bukan budaya makan dan minum, 

sangatlah tidak baik. Maka tidak boleh makan yang mentah, sungguh-

sungguh tidak boleh memakannya, terutama sebagai orang Xiulian, 

mutlak tidak boleh makan daging mentah. 

Tetapi sebaliknya saya pernah mengatakan, bahwa makanan itu 

setelah dimasak hingga matang bukankah ia sudah menjadi mati? 

Setelah rohnya pergi hanya tinggal materi. Orang Xiulian dapat 

mempertahankan jiwa barulah bisa Xiulian, baru bisa hidup di sini. 

Manusia punya cara bertahan hidup, dalam kehidupan yang normal 

karma yang ditimbulkan sangat sedikit, orang Xiulian lebih sedikit, untuk 

melenyapkan karma  semacam ini bagi orang Xiulian tidak jadi masalah, 

juga tidak perlu dibayar pada masa kehidupan berikutnya. Jika anda 

dapat mencapai kesempurnaan menjadi Dewa  pada masa kehidupan 

ini, Shifu akan bantu menyelesaikannya, diri sendiri juga akan 

melenyapkannya didalam proses Xiulian, maka kerunyaman dan 

kerisauan yang dialami dalam penderitaan Xiulian juga termasuk unsur-

unsur dari aspek ini, oleh sebab itu jangan ditolak. Tadi saya masih 

mengatakan, begitu diri sendiri dikatakan tidak baik langsung tidak 
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senang, begitu mengalami kritikan langsung tidak senang, anda 

selayaknya tahu dalam hal-hal tersebut juga terdapat karma anda 

sendiri. 

 

Tanya: Taiwan apakah perlu mengadakan Malam Kesenian Tahun Baru 

dikota-kota Taibei, Taizhong dan Gaoxiong? Apakah akan 

mempengaruhi klarifikasi fakta kita terhadap daratan Tiongkok? 

Shifu: Jangan sampai karena hal ini mempengaruhi klarifikasi fakta kita 

terhadap daratan Tiongkok. Masalah ini saya begini memandangnya, 

kelihatannya pengikut Dafa semua sedang mencontoh apa yang 

dilakukan di Amerika Utara, terutama mencontoh perbuatan di New York, 

karena kalian semua tahu Shifu berada di New York, maka di sana 

melakukan apa kita juga melakukannya. Sebenarnya tidaklah demikian, 

karena berbeda kondisinya, setiap daerah harus melakukan sesuai 

kondisi masing-masing. 

Di Taiwan tidak ada yang menganiaya Falun Gong, rakyat Taiwan 

sebagian besar juga memahami Falun Gong, oleh sebab itu bagaimana 

mengklarifikasi kepada orang Taiwan di sana, bagaimana melenyapkan 

unsur partai jahat PKC di dalam benak orang Taiwan, hal ini tidak sesuai 

dilakukan, Taiwan tidak mempunyai masalah ini. Tentu saja ada 

sebagian anak muda sekarang tidak terlalu jelas terhadap sejarah 

Tiongkok, begitu partai jahat PKC menggalang “front persatuan” bisa 

saja tertipu, maka perlu memberi tahu kepada mereka tentang kejahatan 

partai jahat tersebut. Pendek kata rundingkanlah sendiri sesuai kondisi 

anda. 

Akan tetapi bantuan praktisi Taiwan dalam klarifikasi fakta kepada 

masyarakat di daratan Tiongkok dan Hongkong, serta masyarakat 

Tionghoa di berbagai daerah, ini adalah sangat penting, Shifu mutlak 

membenarkan hal-hal yang kalian lakukan ini. Khususnya klarifikasi 
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fakta terhadap daratan Tiongkok, hal ini telah dilakukan dengan upaya 

sangat kuat, hasilnya sangat baik! Saya telah beberapa kali 

menyampaikan hal tersebut kepada praktisi Taiwan, masalah ini 

memang dilakukan dengan sangat baik. (tepuk tangan) 

 

Tanya: Dalam keluarga pengikut Dafa terdapat beberapa orang Xiulian, 

namun mengapa tidak dapat juga mengatasi perselisihan? Bahkan di 

antara mereka sampai terjadi pertempuran sengit. (hadirin tertawa) 

Sehingga anggota keluarga yang tidak Xiulian juga berubah tidak 

mendukung Dafa. 

Shifu: Anda jangan lupa yang berkultivasi adalah manusia, bukan dewa 

yang berkultivasi. Manusia biasa bisa berbuat salah, orang Xiulian juga 

bisa berbuat salah, hanya saja kesalahannya sedikit, dan setelah 

berbuat salah bisa memperbaikinya. Di saat terjadi hal demikian pasti 

karena praktisi berbuat kurang baik, sekalipun demi pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh pengikut Dafa, juga tidaklah pantas sampai 

bertempuran sengit. (hadirin tertawa) 

Bicara sampai di sini saya ingin mengatakan sejenak, ada 

sebagian orang mengklarifikasi fakta kepada anggota keluarga sendiri 

selalu tidak baik hasilnya, ini dikarenakan anda melakukannya dengan 

tidak benar. Pertama anda tidak mengetahui di mana letak kesalah-

fahamannya, anda tidak jelas apa penyebabnya. Kedua adalah ketika 

anda mengklarifikasi kepada anggota keluarga, anda selalu 

memperlakukan anggota keluarga sendiri sebagai sanak saudara dan 

bukan sebagai makhluk yang akan diselamatkan. Anda adalah orang 

Xiulian, adalah melampaui manusia biasa, anda tahu dalam kehidupan 

kali ini kalian adalah sekeluarga, tahukah anda dalam kehidupan 

sebelumnya kalian bukan satu keluarga? Anda tahu dalam masa hidup 

ini dia adalah istri anda, pada masa hidup selanjutnya bisa saja adalah 
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istri seseorang? Dalam masa hidup ini adalah anak anda, tahukah anda 

pada masa hidup sebelumnya dia itu anak siapa?  

Sebagai orang Xiulian seharusnya mengetahui dengan jelas hal 

tersebut, jangan terperangkap dalam konsep famili manusia biasa ini. 

Mereka harus dianggap sebagai satu mahkluk hidup, sama seperti 

kalian semua sebagai makhluk hidup untuk diselamatkan, ketika anda 

melakukan dengan demikian hasilnya niscaya tidak sama, pastilah 

demikian. Anda jangan dulu menganggapnya sebagai sanak saudara, 

anda mengklarifikasi fakta dengan menganggapnya sebagai obyek yang 

akan anda selamatkan maka niscaya tidak sama. Sesungguhnya sisi 

yang mengerti dalam jiwanya juga tahu, sepanjang hidup ini saya dan 

anda adalah sekeluarga, pada masa hidup selanjutnya saya akan 

sekeluarga dengan orang lain, hakiki jiwanya tahu itu. Namun ketika 

anda benar-benar menggunakan pikiran lurus, benar-benar 

menyelamatkan dia, pikiran sejatinya dapat membedakan dengan jelas, 

juga tidak akan terjerumus ke dalam Qing manusia biasa. 

 

Tanya: Pengikut Dafa di luar daratan yang tercatat dalam daftar hitam 

partai jahat, bertahun-tahun tidak dapat kembali ke Tiongkok, sekarang 

apakah sudah tepat saatnya untuk kembali ke Tiongkok mengunjungi 

keluarga dan membuktikan kebenaran Fa? 

Shifu: (tersenyum) Sekarang jangan kembali dulu. Anda tercatat dalam 

daftar hitamnya, dia akan menganiaya anda. Sekalipun dia tidak 

menganiaya anda, dia juga akan menggunakan berbagai cara bujukan 

untuk menghadapi anda, sedapat mungkin hindarilah kerunyaman itu. 

Karena kalian membuktikan kebenaran Fa di sini, maka di sini niscaya  

adalah tempat Xiulian anda. Sesungguhnya faktor yang menyuruh anda 

pulang mungkin juga adalah untuk menguji hati manusia anda, karena 

Xiulian barulah merupakan jalur anda. Di daratan Tiongkok ada praktisi 
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daratan Tiongkok yang mengerjakannya, anda jangan khawatir, mereka 

pasti dapat melakukan dengan baik, saya yakin itu. 

 

Tanya: Mengetahui arti penting memancarkan pikiran lurus, namun 

kadang kala seperti menjalani formalitas, atau pikiran mudah melantur. 

Kondisi praktisi lainnya juga ada yang serupa. Bagaimana agar 

pemancaran pikiran lurus dapat benar-benar meningkat? 

Shifu: Saya katakan demikian, pengikut Dafa harus melakukan dengan 

baik tiga hal dalam menuju kesempurnaan, benarkan? Memancarkan 

pikiran lurus adalah salah satu di antaranya, seyogianya begitu penting 

mengapa tidak dilakukan dengan baik? Mengapa dipandang begitu 

sederhana, tidak diperhatikan? Sudah tahu adalah demikian penting, 

lagi pula salah satu dari tiga hal tidak anda lakukan dengan baik, jadi 

bagaimana? 

Saya melihat banyak praktisi pokoknya begitu memancarkan 

pikiran lurus bentuknya jadi seperti ini. (memperagakan kondisi ngantuk 

di saat praktisi memancarkan pikiran lurus) (tersenyum) (hadirin tertawa) 

Unsur-unsur roh jahat dari partai garang itu justru membuat kesadaran 

anda kabur, semakin kesadaran anda kabur mereka semakin 

memperkuat ketidak-sadaran anda. Mereka justru tidak 

memperkenankan anda memancarkan pikiran lurus, karena anda 

mamancarkan pikiran lurus adalah membasminya, anda memancarkan 

pikiran lurus adalah melenyapkannya, mereka niscaya akan 

mengganggu. 

Pengikut Dafa di dalam Xiulian, tubuh di ruang dimensi lain besar 

tiada tara. Ruang dimensi di dalam triloka telah dibelah menjadi 

beberapa bagian oleh pengikut Dafa, begini saja, kita utarakan lebih 

besar lagi, alam semesta masa mendatang ada berapa banyak bagian, 

pengikut Dafa harus merangkum sebegitu banyak. Dalam lingkup 
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rangkuman anda, yaitu tanggung jawab yang anda pikul, unsur-unsur 

tidak baik dan jahat yang ada di sana, mana boleh tidak anda bersihkan? 

Anda harus membersihkannya bukan. Ada sebagian pengikut Dafa tidak 

mengutamakan pemancaran pikiran lurus, tidak hanya diri sendiri 

terganggu, unsur-unsur jahat itu juga mengganggu pengikut Dafa 

lainnya. Apa yang harus sendiri lakukan juga tidak dapat dilakukan 

dengan baik? Kita tidak hanya harus melakukan dengan baik bagian kita 

sendiri, juga harus membantu orang lain. 

   

Tanya: Di daratan Tiongkok ada pengikut Dafa yang diawasi oleh polisi 

dalam jangka panjang, dia sendiri tidak memperhatikan segi keamanan, 

praktisi lain menasehatinya juga tidak mau didengar. Mohon tanya Shifu 

kita harus bagaimana? 

Shifu: Memang ada beberapa praktisi sangat tidak memperhatikan segi 

keamanan. Misalnya yang baru saja dilepaskan oleh kejahatan, dianiaya 

cukup parah, selang dua hari sudah terlupakan. Keamanan anda juga 

mempengaruhi keamanan pengikut Dafa lainnya, maka aspek ini harus 

diperhatikan, harus diutamakan, jangan sampai celah kekosongan ini 

disusupi oleh unsur kekuatan lama. Banyak praktisi luar negeri melihat 

pengikut Dafa di dalam negeri tidak memperhatikan keamanan, tidak 

dapat berkata apa-apa, hanya merasa cemas belaka. Tidak menaruh 

perhatian sehingga diri sendiri dianiaya dan juga akan merugikan orang 

lain. 

 

Tanya: Saya adalah seorang praktisi lama yang mendapatkan Fa pada 

tahun 1996, namun hari ini baru pertama kali berjumpa Shifu, 

merasakan sangat bahagia sekali. Di dalam negeri masih begitu banyak 

praktisi lama belum pernah menjumpai Guru yang terhormat, mereka 

sangat iri hati dengan praktisi luar negeri, berharap praktisi luar negeri 
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menyayangi Shifu. Apakah pengikut yang ada kesempatan ke luar 

negeri sedapat mungkin tinggal di luar negeri saja? 

Shifu: Masalah ini anda sendiri yang tentukan. Bila anda di luar negeri 

bisa melakukan dengan lebih baik, ingin bergabung dalam pekerjaan 

pembuktian kebenaran Fa yang dilakukan oleh pengikut Dafa luar negeri, 

saya tidak melarang, jika pulang tentu akan dianiaya dan diburon, maka 

anda harus tinggal di sini. Jika bukan demikian halnya, kondisi masih 

sedikit agak longgar, di dalam negeri masih banyak makhluk hidup yang 

harus anda selamatkan namun belum diselamatkan, atau masih 

terdapat banyak penyesalan, ingin diperbaiki lagi dari awal, maka saya 

kira lakukanlah dengan baik. Shifu hanya sekedar memberi anda saran 

saja, konkretnya masih tetap anda sendiri yang memutuskan bagaimana 

melakukannya. 

 

Tanya: Pengikut Dafa Zhengzou propinsi Henan, Pengikut Dafa Inggris, 

seluruh pengikut Dafa daerah Anshan propinsi Liaoning menyampaikan 

salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih pada anda sekalian. (tepuk tangan) 

 

Tanya: Saya sudah satu tahun berlatih Gong, namun saya tidak 

mengerti mengapa belakangan ini selalu bermimpi buruk. Apakah saya 

belum melakukan dengan baik? (Shifu: praktisi barat) 

Shifu: Saya dalam banyak kali ceramah pernah membicarakan kondisi 

praktisi baru. Ada beberapa praktisi baru, ketika dari seorang manusia 

biasa langsung melangkah jadi seorang yang Xiulian, dia segera akan 

menghadapi masalah penagihan hutang. Hal tersebut sebagai praktisi 

lama semua sudah tahu, kadang kala bermimpi buruk, menjumpai 

berbagai hal yang aneh-aneh, sebenarnya semua itu berupa 

perwujudan, karena anda akan melangkah ke luar dari manusia biasa, 
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ingin menyelesaikan masalah kebaikan budi dan benci dendam. 

Sebagai manusia biasa pada umumnya, dia akan menjalani pembalasan 

bergilir, hutang pada kehidupan sebelumnya akan dibayar pada 

kehidupan selanjutnya, hutang anda pada saya, saya tidak buru-buru 

menagihnya, pada kehidupan selanjutnya anda harus membayar 

kepada saya. Akan tetapi setelah anda Xiulian, akan meninggalkan 

triloka, dia akan berpikir: hutang anda pada saya belum dilunasi, setelah 

anda pergi saya tidak dapat mencarinya lagi, jadi hutang anda pada 

saya tentu harus dilunasi. Oleh sebab itu dia akan mencari anda lebih 

awal, maka bisa menjumpai hal yang aneh-aneh. Akan tetapi semua itu 

Shifu dapat melindungi anda, terjadi peristiwa yang menegangkan 

namun tidak berbahaya. Bagaimanapun juga, sebagai pengikut Dafa, 

pikiran lurus harus lebih kuat, layaknya seorang praktisi Xiulian 

menghadapi hal-hal tersebut. 

 

Tanya: Ada praktisi kembali dari atas gunung, prasasti pada tonggak di 

atas gunung disalin dan disebarkan pada sebuah kelompok belajar, 

untuk dibaca berulang-ulang, namun tidak membaca Zhuan Falun. 

Mohon tanya Shifu bolehkah berbuat demikian? 

Shifu: Tentu saja tidak boleh. Saya sudah berkali-kali mengucapkan 

perkataan tersebut, saya pernah mengatakan bahwa Fa yang saya 

ajarkan dalam skala kecil di gunung tidak boleh sembarang disebarkan, 

dapat mengganggu situasi pembuktian kebenaran Fa keseluruhan 

pengikut Dafa. Berhubung selalu ada orang menyebarkannya, sehingga 

saya tidak lagi memberi ceramah, maka akhir-akhir ini kalian tidak 

pernah mendengarkan lagi bukan? 

Selalu ada orang yang menyebarkan kabar burung. Tentu saja 

hal-hal tersebut saya kira dia juga melakukan dengan sembunyi-

sembunyi, maka saya tidak singgung lagi, lain kali jangan melakukan 
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lagi. Pengikut Dafa seharusnya lebih diperkuat pikiran lurusnya, 

layaknya seorang yang Xiulian. Jika begitu banyak sifat hati manusia 

biasa, selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru dari yang lain, selalu 

ingin memamerkan diri, selalu ingin memberi tahu orang lain bahwa 

saya telah mendapat lebih sekian banyak dari Shifu. Tidak ada hal 

serupa itu, setiap orang juga harus Xiulian diri sendiri, Fa yang saya 

utarakan lebih banyak lagi, bila anda tidak berkultivasi dengan baik, 

sama juga tidak akan berhasil kultivasinya.   

 

Tanya: Ketika kami mempersiapkan seminar “Sembilan Komentar”, 

telah menjumpai cukup banyak orang yang melarikan diri dari negara 

Komunis, termasuk negara-negara komunis kecil selain daratan 

Tiongkok, namun mereka sudah hidup tenteram di luar negeri, bahkan 

mendambakan kesempatan investasi di negeri mereka, tidak mau tampil 

menyingkap kejahatan partai garang, mohon tanya Shifu bagaimana 

baiknya? 

Shifu: Negara-negara lain sementara tidak dianggap sebagai yang 

utama untuk dilakukan. Akan tetapi dari segi klarifikasi fakta, bagi semua 

makhluk hidup adalah adil dan sama-rata, kita mengklarifikasi kepada 

semua orang. Karena unsur partai jahat bersifat global, tidak hanya 

terdapat di negara komunis. Biarpun siapa saja, dia menganut sikap 

apapun, itu adalah masalah dia sendiri. 

 

Tanya: Musik dan seni lukis berasal dari badan langit yang maha besar, 

lalu bagaimana tentang olahraga? 

Shifu: Olahraga adalah sebutan menyeluruh dari banyak hal tentang 

latihan jasmani, di dalamnya banyak hal juga terdapat pada sistem 

badan langit yang berbeda, namun tidaklah mutlak, ada banyak hal juga 

berasal dari sistem yang berbeda. Mengapa sistem yang berlainan itu 
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semua berdatangan kemari? Karena ini berhubungan dengan pelurusan 

Fa. Anda yang mengajarkan Dafa akan bereinkarnasi ke bumi, anda 

ingin mengajarkan Fa di sini, anda menggunakan bentuk permukaan 

apa dalam pengajaran Fa, semua ini bagi siapapun juga adalah sesuatu 

yang belum diketahui. Pada saat itu saya juga belum memilihnya secara 

konkret. Sampai pada akan dimulainya pengajaran Fa, ketika semuanya 

itu diperlihatkan kembali di hadapan saya, saya telah memilih 

menggunakan Fa Buddha dan wujud Buddha untuk mengajarkan Fa 

alam semesta ini. 

 

Tanya: Nama-nama spion PKC yang diberi tahu pihak keamanan luar 

negeri kepada kami, bolehkah kami umumkan kepada praktisi? 

Shifu: Tunda dulu sebentar, saya pikir mereka telah bersentuhan 

dengan Dafa, coba beri lagi sedikit kesempatan. (tepuk tangan) Selama 

belum sampai pada taraf yang mutlak tidak dapat diselamatkan, saya 

masih tidak ingin membeberkannya, saya penuh keyakinan. Fa ini 

begitu besar, saya tidak percaya ia tidak dapat menyelamatkan anda. 

(tepuk tangan) Ada berapa banyak praktisi dulu telah melakukan hal 

yang tidak patut dilakukan, ada berapa banyak praktisi dulu dia sendiri 

justru melakukan hal itu, semuanya telah berkultivasi Dafa, bukankah ini 

adalah kewibawaan Dafa? (tepuk tangan) 

 

Tanya: Saya di saat memancarkan pikiran lurus kebanyakan tidak dapat 

hening, ini dikarenakan saya telah mendapat gangguan atau tingkat 

Xiulian saya rendah? Saya merasa banyak kali efek pemancaran pikiran 

lurus saya sangat kecil. 

Shifu: Selayaknya dikatakan begini, sebagai praktisi baru, di saat anda 

memancarkan pikiran lurus jika minim rasanya, sebab utama ialah 

proses Xiulian anda masih pendek, maka kondisi perubahan seluruh 
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tubuh juga belum mencapai taraf yang sangat peka. Sebenarnya banyak 

yang jangka Xiuliannya sangat lama juga belum tentu jadi sangat peka. 

Mengapa ada sebagian orang begitu memancarkan pikiran lurus lalu 

tertidur? Justru karena dia tidak dapat merasakannya. 

Saya tadi mengatakan sepatah kata, saya bilang karena Xiulian di 

tengah kesesatan, Xiulian di tengah kesesatan yang begitu besar, baru 

memungkinkan anda berkultivasi hingga begitu tinggi. Dalam kondisi 

yang demikian tuntutan terhadap anda juga begitu tinggi, jika anda 

dapat terus melangkah ke depan dengan pikiran lurus yang sangat kuat, 

itu barulah luar biasa, pasti dapat mencapai kesempurnaan. Umumnya 

di saat memancarkan pikiran lurus memang ada banyak praktisi merasa 

tidak peka, merasa tidak begitu jelas. Karena sisi yang benar-benar 

memerankan fungsi terpisah dengan bagian yang belum berhasil 

dikultivasi, tetapi bagian ini yang belum sepenuhnya dikultivasi dengan 

baik justru adalah tubuh utama, sebagai bagian paling utama dari pikiran 

lurus yang kuat atau tidak, itu barulah yang paling krusial! Di dalam 

Xiulian bila pikiran lurus anda kuat berarti anda sedang meningkat, 

sedang tiada hentinya terjadi perubahan. Pikiran lurus anda kuat, maka 

pikiran lurus yang dipancarkan jadi besar, sisi anda yang telah dikultivasi 

dengan baik juga memancarkan kekuatan yang amat besar. Sisi yang 

dikultivasi dengan baik disekat, manusia juga sedang dikekang, maka 

sama juga jadi tidak begitu peka. Seandainya tidak ada sekat seperti ini, 

sekalipun anda lebih tidak peka lagi, dengan munculnya kekuatan yang 

begitu dahsyat, saya kira anda di sini juga akan terguncang luar biasa, 

kekuatan yang begitu besar bagi bagian tubuh seseorang yang belum 

dikultivasi dengan baik juga tidak sanggup ditahan. 

Ada banyak praktisi tidak menaruh perhatian pada pemancaran 

pikiran lurus, satu sebab yang paling besar ialah dia tidak peka. Tak 

peduli peka atau tidak peka, Shifu sudah suruh anda melakukan, anda 
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seyogianya melakukan, dia pasti berfungsi, mutlak bukan suatu 

formalitas! Shifu mutlak tidak akan menyuruh anda melakukan hal yang 

tidak berguna. (tepuk tangan) Jika demikian, hal ini tidak ada artinya 

bagi anda, bagi saya, bagi pelurusan Fa dan pembuktian kebenaran Fa 

kalian, juga bagi semua makhluk hidup, lagi pula pemancaran pikiran 

lurus sudah diletakkan pada posisi yang begitu penting. Anda sekalian 

harus menaruh perhatian, tak peduli dapat merasakan atau tidak, 

semuanya harus melakukan dengan pikiran lurus diperkuat sedikit, 

setelah lama waktu saya kira juga akan merasakan. 

Di saat memancarkan pikiran lurus tidak menghendaki berada 

dalam kondisi hening semacam itu yang tidak memikirkan apa-apa lagi. 

Memancarkan pikiran lurus memang ada sesuatu yang dipikirkan, dan 

juga niatnya sangat kuat. Dewasa ini yang dipikirkan utamanya khusus 

ditujukan kepada roh jahat partai garang PKC serta tangan hitam dan 

setan busuk itu, mencerai-beraikan, membasmi dan membersihkan 

mereka. Ini masih terdapat perbedaan dengan kondisi hening total. 

 

Tanya: Saya adalah bocah wanita berusia sepuluh tahun, saya ingin 

tahu kapan akan diadakan kelas menari untuk anak-anak? (hadirin 

tertawa) 

Shifu: (tersenyum) Bukan Shifu yang mengadakan, (hadirin tertawa) 

kadang kala Shifu hanya bantu mengoordinasikan, supaya cepat 

dilakukan, semua itu dikerjakan oleh pengikut Dafa. Dewasa ini sumber 

tenaga guru sangat minim, tunggu sampai kondisi sudah memungkinkan 

maka akan diadakan. 

 

Tanya: Salam untuk guru terhormat. Pengikut ingin bertanya, dewasa  

ini masih banyak rekan sesama praktisi di daratan Tiongkok ditahan 

secara ilegal oleh kejahatan, banyak di antara mereka mungkin masih 
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tidak tahu tentang berita  “tiga pemunduran”. Seandainya sudah tiba 

harinya pelaksanaan hukuman terhadap PKC, sebagian pengikut yang 

ditahan secara ilegal masih belum membuat pernyataan “tiga 

pemunduran”, apakah ada pengaruhnya terhadap mereka? 

Shifu: Sebagai pengikut Dafa, anda sudah merupakan pengikut Dafa, 

yang lainnya sudah tidak penting lagi. Akan tetapi dalam hal Xiulian, 

selalu ada yang sifat hati manusianya kuat, selalu ada yang pikiran 

lurusnya kurang, selalu ada praktisi baru, maka anda sebagai praktisi 

yang begini jika tidak menyatakan sikap, sungguh masih  tidak 

diperkenankan. Sebagai praktisi lama yang gigih maju, sudah 

berkultivasi sekian tahun, semua ini tidaklah penting. Demikianlah 

permasalahannya. Yang paling utama adalah menyelamatkan makhluk 

hidup, menyuruh manusia biasa mundur dari partai, jangan menemani 

partai jahat PKC menuju liang kuburan. 

  

Tanya: Shifu, pengikut pernah mengucapkan sumpah di hadapan foto 

anda untuk tidak melakukan perbuatan asusila, namun belakangan 

dilakukan lagi. Pengikut sangat pedih, takut kehilangan segalanya. 

Shifu: Hal ini bagi orang Xiulian, sebagai pengikut Dafa benar-benar 

merupakan hal yang tidak terhormat. Dalam agama  Buddha disinggung 

perihal pantangan, jika melanggar pantangan birahi, hal ini sungguh 

adalah satu hal yang sangat besar! Apakah kalian tahu? Pengikut Dafa 

adalah lahir dari alam semesta lama, melangkah ke luar dari prinsip 

hukum lama, akan tetapi alam semesta lama, prinsip hukum lama, 

kehidupan yang lama, segala sesuatu, semua sedang  mengikat anda! 

Saya mengatakan tentang gangguan kekuatan lama, apakah 

kalian pernah berpikir? Ini juga merupakan faktor dari pengikatan 

semacam itu! Hal apa yang dipandang paling utama oleh  kekuatan 

lama dan alam semesta lama? Yaitu nafsu birahi, kelengahan antara 
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pria dan wanita, hal ini dipandang paling utama. Maka dahulu sekali 

melanggar pantangan dari aspek ini, tentu akan diusir keluar dari kuil, 

sama sekali sudah tidak dapat berkultivasi lagi. Lalu sekarang ini 

bagaimana Dewa memandang hal tersebut? Apakah kalian tahu 

bagaimana mereka mengatakannya dalam ramalan yang ditinggalkan? 

Mereka meramalkan: pengikut Dafa yang  tersisa sampai paling akhir 

semua adalah yang telah terjaga kesuciannya dalam aspek ini. Dapat 

dikatakan mereka memandang hal-hal tersebut sangat utama, oleh 

sebab itu barang siapa telah melanggar pantangan dalam aspek ini, 

barang siapa telah berbuat tidak benar dalam aspek ini, maka kekuatan 

lama serta semua Dewa dari alam semesta itu  tidak akan melindungi 

anda, dan juga akan mendorong anda ke bawah. Mereka tahu bahwa Li 

Hongzhi tidak akan mencampakkan pengikutnya, kalau begitu kami 

membuat anda mencampakkannya, maka mereka akan membuat 

praktisi yang berbuat kesalahan berkali-kali melakukan kesalahan, 

akhirnya melakukan hal buruk, melangkah menuju sisi yang 

bertentangan, membuat seluruh benaknya dipenuhi dalil-dalil kesadaran 

sesat, sehingga merusak Dafa, coba lihat apakah anda masih ingin 

mempertahankan dia. Anda tahu mereka justru berbuat demikian. Ada 

sebagian dari mereka yang berkesadaran sesat, kalian kira apakah dia 

dengan sungguh hati melangkah menuju kejahatan? Semua itu juga ada 

sebabnya. 

Maka dalam aspek ini harus sungguh-sungguh diperhatikan, 

terutama pengikut Dafa yang berusia muda, sebelum menikah pasti 

tidak boleh ada perilaku hubungan antara dua jenis, yang sudah 

menikah lebih-lebih tidak boleh terjadi hal yang demikian. Pengikut Dafa 

Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa tentu boleh menikah, ini 

tidak jadi masalah, mutlak tidak boleh berbuat kesalahan pada aspek ini! 

Pastikan tidak memperkenankan unsur kekuatan lama, atau kehidupan 
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jahat memanfaatkan celah kekosongan untuk menganiaya anda, 

sehingga akhirnya tidak dapat Xiulian, jika demikian anda akan 

kehilangan kesempatan. 

Yang Shifu katakan adalah seratus persen benar. Tak peduli anda 

tahu untuk gigih maju atau tidak, tak peduli anda bagaimana telah 

masuk bergabung dalam Dafa ini, pengaturan beberapa ribu tahun di 

atas bumi semua adalah demi peristiwa di hari ini. Harus dapat 

memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan baik, jangan sampai 

kehilangan kesempatan ini. Sesungguhnya tak peduli banyak mahkluk 

hidup di atas bumi bagaimana mereka mengambil sikap terhadap Dafa, 

semua itu juga adalah sedang melakukan hal buruk secara tidak tahu-

menahu. Seandainya mereka benar-benar tahu yang dinanti-nantikan 

oleh diri sendiri adalah ini, walau anda pukuli dia sampai mati dia juga 

tidak akan melakukan hal buruk yang tidak pantas terhadap Dafa. 

Tentu saja hal yang saya katakan ini, bagi praktisi baru mungkin 

tidak begitu mudah untuk dipahami,  Xiulianlah perlahan-lahan, kelak 

akan dimengerti. Karena pengikut Dafa sudah melewati Xiulian dengan 

waktu yang begitu lama, terhadap banyak masalah pemahamannya 

sudah sangat  jelas, maka bagi praktisi baru mungkin tidak begitu 

mudah memahami. Sesuatu yang disanjung oleh masyarakat manusia 

belum tentu semuanya baik, yang disanjung oleh manusia belum tentu 

disetujui Dewa. 

 

Tanya: Pengikut Dafa di Amerika utara tidak sedikit sedang berusaha 

pindah ke kota New York dan New Jersey, ada sebagian yang bekerja di 

luar daerah juga ingin mencari pekerjaan di Amerika Timur, agar berada 

lebih dekat dengan Shifu lebih baik. (hadirin tertawa) Hal ini dapat 

dipahami, tetapi di daerah lain juga membutuhkan praktisi untuk 
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membuktikan kebenaran Fa di sana, terutama di sebagian daerah roh 

jahat PKC masih sangat beringas. 

Shifu: Ini merupakan sebuah masalah, ada sebagian praktisi pindah 

karena dia memiliki keterampilan, di sini justru membutuhkan dia, maka 

tidak ada masalah. Sedangkan praktisi lainnya jangan begitu mudah dan 

membabi-buta juga pindah. Jangan mengakibatkan kesulitan bagi diri 

sendiri di dalam kehidupan dan berbagai aspek. Setelah anda 

menimbulkan kesulitan, tiap hari anda selalu memikirkan bagaimana 

mengatasi masalah makan hari ini, bagaimana mengatasi masalah 

penginapan besok, dengan demikian bukankah anda sudah tidak dapat 

melakukan hal pembuktian kebenaran Fa? Yaitu diri sendiri jangan 

secara dibuat-buat menciptakan kesulitan bagi diri sendiri, sehingga 

merusak lingkungan Xiulian, merusak kondisi diri sendiri untuk 

membuktikan kebenaran Fa. Kelihatannya saya kelak juga harus pergi 

ke daerah barat coba tinggal di sana. (tersenyum) (hadirin tertawa, 

tepuk tangan) Setelah lewat kesibukan dalam jangka waktu tertentu, 

saya juga akan beralih tempat tinggal. (hadirin tertawa, tepuk tangan) 

 

Tanya: Sejumlah pengikut Dafa berusia lanjut di sekitar saya yang 

sudah Xiulian sekian banyak tahun. Kondisi semangat dan kesehatan 

mereka sangat baik, dibandingkan orang sebaya yang tidak Xiulian 

terlihat jauh lebih muda, tetapi mereka tetap timbul gejala penuaan yang 

berbeda. 

Shifu: Bagian permukaan yang belum secara total berubah keadaanya 

di tengah Xiulian, bagian tersebut belum terlepas dari pengekangan 

waktu dari ruang dimensi ini. Sisi di sini yang juga menjalani Xiulian 

sudah tidak berada di bawah kekangan waktu ini, secara total sudah 

terlepas dari waktu pada ruang dimensi ini, dengan demikian waktu 

tersebut sudah tidak memerankan efek bagi diri anda, ada sebagian 
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praktisi memang terdapat keadaan yang demikian, tetapi juga tidak 

selalu demikian. Jalur Xiulian setiap orang berbeda, kondisi yang diatur 

juga berbeda. Kebanyakan sisi yang sudah dikultivasi dengan baik 

karena disekat sehingga tidak dapat digerakkan oleh sisi Dewa.  

Masih ada satu sebab ialah unsur gangguan kekuatan lama masih 

sedang berperan. Dahulu saya pernah mengucapkan sepatah kata, 

bahwa Dewa dalam alam semesta tidak menganggap manusia sebagai 

suatu hal yang perlu diperhatikan. Orang-orang mengatakan Dewa 

berbelas kasih, betul, mereka berbelas kasih, yang mereka kultivasikan 

adalah belas kasih, namun belas kasih mereka tidak berarti belas kasih 

terhadap manusia. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. 

Meskipun di saat ia berhubungan dengan manusia, manusia akan 

merasakan belas kasihnya yang sangat kuat, tetapi ia memang adalah 

Dewa yang demikian, ia bukan khusus berbelas kasih demi anda. Belas 

kasih sudah merupakan kondisi bagi dirinya. Sesungguhnya banyak 

Dewa alam semesta lama merasakan, kalian, pengikut Dafa berkultivasi 

hingga begitu tinggi, kalian kelak menentukan masa depan alam 

semesta, maka kalian selisih sedikit saja saya juga tidak akan 

membiarkan anda naik ke atas. Dalam hal ini walaupun tidak dapat 

dikatakan kehidupan tersebut kejam, tapi mutlak tidak akan diberikan 

kemudahan bagi anda, tidak akan dikarenakan anda telah melakukan 

hal baik lalu diberi kelonggaran bagi anda. 

Dulu di saat saya baru mulai mengajarkan Fa, justru karena hal-

hal ini membuat saya bersitegang dengan mereka, telah tertunda waktu 

selama satu tahun. Kemudian saya tahu jika masih tidak diajarkan, 

banyak praktisi bahkan tidak keburu memperoleh Fa, banyak makhluk 

hidup ingin ditolong juga tidak keburu. Maka dalam banyak hal saya 

selalu sedang bersaing kekuatan dengan mereka. Waktu itu saya 

menginginkan perubahan tubuh di permukaan diselaraskan dengan 
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bagian yang telah dikultivasikan dengan baik, agar tubuh terlepas dari 

kondisi manusia di tengah Xiulian, agar pengikut Xiulian 

mempertahankan kondisi yang serupa manusia dengan menggunakan 

pikiran lurus diri sendiri. Justru karena hal-hal ini, telah bersitegang 

dengan mereka selama satu tahun. Saat itu justru dikarenakan masalah 

ini sehingga saya tidak keluar mengajarkan Fa, telah bersitegang 

selama waktu satu tahun. Sampai sekarang saya juga tidak dapat 

mengakui apa yang mereka pertahankan, kelak saya juga pasti tidak 

dapat mengakui, segala kehidupan yang berkaitan dengan gangguan 

dan perusakan semua akan tercerai-berai di tengah penebusan dosa 

karena hal ini. Apa yang saya inginkan sekalipun dengan membalikkan 

sejarah mulai kembali dari awal juga harus diwujudkannya. Ini adalah 

inti dan proses yang diharuskan dalam pelurusan Fa, bukan 

menandakan hal-hal dari Fa meluruskan dunia manusia. 

 

Tanya: Pengikut Dafa di Beijing dan Zhang Jia Kou kirim salam kepada 

Shifu. Guru terhormat mengatakan bahwa dapat menyelamatkan 50% 

orang-orang di Tiongkok sudah cukup bagus (bukan ucapan asli). Angka 

ini apakah berkaitan dengan pengekangan dua jenis materi terhadap 

ruang dimensi manusia ini, yang diungkapkan dalam artikel <<Sifat 

Kebuddhaan dan Sifat Keiblisan>>? 

Shifu: Yang dimaksud sifat kebuddhaan dan sifat keiblisan bukan 

masalah ini. Ia menunjukkan unsur yang membentuk alam semesta di 

dalamnya sudah terdapat dua jenis materi positif dan negatif. Kedua 

jenis materi ini makin ke bawah perbedaannya semakin besar, materi 

positif semakin baik, materi negatif semakin jahat. Di saat menciptakan 

manusia, dalam substansinya sudah terdapat dua jenis unsur baik dan 

jahat, maka manusia yang tercipta dengan sendirinya sudah 

mengandung dua sisi unsur baik dan jahat. Manusia di saat tidak 
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rasional berteriak sekuat-kuatnya melampiaskan sesuatu, itu adalah 

sifat keiblisan yang berkecamuk, yaitu sisi dari sifat keiblisan sedang 

berperan. Di saat manusia sangat baik budi, sangat ramah, sangat 

damai, sangat lunak, itu adalah sisi kebaikannya yang sedang berperan. 

Xiulian dengan Fa lurus dan kesadaran lurus ialah agar anda 

sekalian mengekang sifat keiblisan, menyingkirkan sifat keibilisan. 

Dahulu Xiulian dalam agama Buddha justru mengekangnya, mengekang 

sifat keiblisan, sepenuhnya mengembangkan sifat kebuddhaan. 

Akhirnya daya kekang sudah sangat kuat, maka sifat keiblisan itu sama 

sekali tidak berfugnsi, seolah-olah sudah terkunci. Pelurusan Fa kali ini 

adalah menghendaki segenap alam semesta terjadi perubahan yang 

fundamental, maka pengikut Dafa di dalam Xiulian disesuaikan kembali 

dari tingkat mikroskopik, benda yang tidak perlu langsung disingkirkan, 

ini adalah secara dasar merubah kondisi kehidupan tersebut, ini tentu 

berbeda dengan Xiulian di masa lampau. 

 

Tanya: Politik adalah bentuk HAM dan kedaulatan masyarakat barat di 

tengah rakyat, ”berpolitik” adalah manifestasi kebudayaan politik yang 

telah dipelintir oleh PKC, betulkah dipahami secara demikian? 

Shifu: Hal ini adalah PKC di saat yang menguntungkan bagi dia, lalu 

mendorong massa rakyat untuk “peduli pada politik“. Terutama di saat 

“revolusi besar kebudayaan“, anda semua juga tahu, orang-orang 

disebut sebagai “ketinggalan dalam politik“, ini berarti orang tersebut 

“pikirannya ketinggalan zaman”, “tidak peduli pada politik”. Tetapi ketika 

sampai partai garang merasa terancam, anda terlibat dalam politik 

berarti anda melanggar hukum, dia pandai memainkan tipu daya dengan 

membalikkan telapak tangan ke atas sebagai awan, ke bawah sebagai 

hujan. 
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Di samping itu di negara barat, pengertian dari politik adalah: 

sesuatu yang tidak termasuk dalam lingkup agama, tidak termasuk 

kegiatan masyarakat dari perbuatan individu, itu adalah politik. Maka 

pemahaman masyarakat barat terhadap “apakah Falun Gong berupa 

agama“ juga disimpulkan secara demikian: kegiatan masyarakat 

semacam ini yang tidak termasuk dalam kegiatan politik di tengah 

masyarakat, kalian adalah agama. Kalian punya kepercayaan, maka 

mereka menganggap itu adalah agama.  

Untuk hal tersebut saya di sini secara sambilan mengatakan 

sedikit kepada anda sekalian, untuk selanjutnya bilamana seseorang 

menyinggung lagi perihal apakah kita ini berupa agama, terhadap 

manusia biasa pada umumnya anda sekalian tidak usah menjawabnya, 

tidak lagi memberi jawaban. Orang-orang menganggap agama atau 

bukan terserah dia, anda semua sudah mendengarnya dengan jelas 

bukan? Di dalam masyarakat Tiongkok, terdapat pengertian yang 

sangat jelas tentang anda ini berupa agama atau bukan, agama ada kuil, 

ada sembahyang, ada formalitas agama yang harus dijalani, mematuhi 

pantangan, melakukan pembaptisan, semua ini sangat jelas, dengan 

demikian berarti anda umat beragama, anda melakukan kegiatan agama, 

tanpa hal-hal tersebut anda seyogianya tidak termasuk agama. Ini sama 

sekali berbeda dengan pengertian di masyarakat barat, maka di dalam 

masyarakat barat, bila orang-orang pada umumnya menanyakan lagi 

apakah anda berupa agama, kalian boleh tidak usah menjawabnya, juga 

tidak usah menanggapinya dengan begitu teliti. Seandainya pemerintah, 

perkumpulan masyarakat, lembaga eksekutif, anggota parlemen dan 

lainnya mengatakan kalian adalah agama, anda tidak usah mengatakan 

lagi bahwa kita bukan agama.  Bila mana berkaitan dengan masalah 

hukum, anda sekalian boleh menanganinya dengan nama dan fasal 

agama, maka dalam keadaan demikian anda boleh mengatakannya 
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sebagai agama. Terutama di saat berkaitan dengan masalah hukum, 

anda sekalian sudah mendengarnya dengan jelas bukan? Ini berupa 

perbedaan pada konsep timur dan barat, hal ini tidak menyalahi Fa yang 

saya utarakan. Saya sejak dini dalam ”petunjuk penting untuk gigih 

maju” sudah mengatakan, bahwa: ”Kita bukan agama, tetapi manusia 

biasa akan menganggap kita sebagai agama.” Hal ini anda sekalian 

haruslah jelas. 

 

Tanya: Mohon tanya Shifu, mengadakan latihan Gong dan 

mengklarifikasi fakta di pusat tamasya, namun spanduk yang digantung 

adalah ”kekuasaan zalim PKC” dan ”Sembilan Komentar”. Dengan cara 

demikian bagaimana fungsi yang diperankan terhadap penyelamatan 

makhluk hidup, mohon Shifu memberi petunjuk. 

Shifu: Di saat ”Sembilan Komentar” baru mulai dipublikasikan, saat itu 

manusia biasa di tengah masyarakat, termasuk orang-orang di daratan 

Tiongkok, semuanya berada di bawah kendali yang ketat dari berbagai 

macam unsur kejahatan dan roh jahat partai garang. Jika di waktu 

itu ”Sembilan Komentar” dan klarifikasi fakta dilakukan bersamaan 

sekaligus, maka ia sangat sulit menyelamatkan orang-orang yang harus 

diselamatkan. Dengan demikian setelah melewati satu tahun, terutama 

sampai pada saat ini, keadaannya sudah berbeda: roh jahat dari partai 

garang PKC telah dimusnahkan hingga ia tidak punya kemampuan 

untuk menguasai manusia biasa pada umumnya, manusia sekarang 

sudah dapat memikirkan masalah dengan pikiran sendiri, sudah bukan 

lagi dikendalikan oleh roh jahat partai garang. Dalam keadaan semacam 

ini anda sekalian berbuat demikian tidak ada masalah. 

Lagipula tujuan kita menyebarkan ”Sembilan Komentar” dan 

menyuruh orang-orang mundur dari partai juga sangat jelas, kalian 

boleh menjelaskan kepada manusia biasa seperti ini: partai garang PKC 
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menganiaya pengikut Dafa sudah sekian tahun, selama masa tersebut 

juga telah diberikan kesempatan kepada partai tersebut, anda sekalian 

juga tahu dengan sangat jelas partai garang PKC sedang menganiaya 

Falun Gong. Kita sudah berikan padanya kesempatan dalam sekian 

banyak tahun namun penganiayaan masih tidak dihentikan, masih tiada 

hentinya menganiaya pengikut Dafa hingga meninggal, maka kita hanya 

dengan menyingkap penganiayaan partai garang, (tepuk tangan) hanya 

dengan menyingkap kejahatan partai garang PKC, penganiayaan 

terhadap rakyat Tiongkok dalam sejarah, serta dosa-dosanya sekarang 

dalam menganiaya pengikut Dafa, agar rakyat Tiongkok mengenalinya, 

mengapa partai garang menganiaya Falun Gong, mencerai-beraikan 

partai garang ini bukankah cara terbaik untuk menghentikan 

penganiayaan terhadap orang-orang Tionghoa dan Falun Gong? Kita 

tidak tertarik pada kekuasaan partai garang, kita juga tidak ada tuntutan 

terhadap politik, kita semata-mata ingin menghentikan penganiayaan. 

Penganiayaan partai garang PKC terhadap Falun Gong tidak berhenti 

satu hari, penyingkapan kita terhadap penganiayaannya juga tidak 

berhenti satu hari, mencerai-beraikan dia juga tidak berhenti satu hari. 

(tepuk tangan meriah) Sesungguhnya masalah ini sudah sangat jelas, 

siapapun tahu partai garang PKC sedang menganiaya Falun Gong, 

mengapa kita tidak boleh menyebarkan ”Sembilan Komentar” untuk 

menyingkapnya? 

 

Tanya: Apakah kita boleh di berbagai daerah mengorganisir grup band 

musik tiup kaum muda dan remaja? Pengikut dari Toronto kirim salam 

kepada Shifu. 

Shifu: Anda sekalian sudah tahu fungsi grup band yang tadi diutarakan. 

Berbagai daerah juga tahu di daerah New York telah didirikan sebuah 

grup band musik tiup yang besar. Bentuk grup band musik tiup seperti 
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ini juga disebut grup marching band, karena berasal dari tentara, 

kemudian di kalangan rakyat juga ada, juga disebut nama demikian. 

Terutama sesampainya masa akhir-akhir ini, ia lebih populer di antara 

para pelajar, mereka tetap menyebutnya marching band, juga ada yang 

menyebut grup band musik tiup. Untuk mengorganisir grup band seperti 

ini sebenarnya sangat tidak mudah. Daerah lain jika semuanya berbuat 

demikian, kalau kemampuan tidak tersedia, syarat tidak tersedia, itu 

benar-benar masih akan menelantarkan pekerjaan lain yang dilakukan 

oleh pengikut Dafa. Hal-hal pembuktian kebenaran Fa yang dilakukan 

oleh pengikut Dafa jangan sekali-kali terpukul. 

 

Tanya: Bagaimana kita menghadapi rombongan pertunjukan yang 

datang dari daratan Tiongkok? Jika mereka tidak menggunakan 

judul ”sebuah lagu yang sama”, namun jika merupakan ekspor 

kebudayaan PKC, apakah dihadapi dengan cara yang sama? 

Bagaimana menanganinya? 

Shifu: Kelompok seni budaya yang diutus dari Tiongkok banyak sekali, 

tidak perlu dihiraukan, tidak ada hubungannya dengan kita. Asalkan dia 

bukan datang untuk menghadapi Falun Gong maka tidak perlu 

dihiraukan, jika di antaranya ada yang terlibat dalam penganiayaan 

pengikut Dafa sudah tentu tidak akan dibiarkan. 

 

Tanya: Pengikut Dafa dari Jerman, Tianjin, Dalian, Beijing, Huairou, 

Yinshan propinsi Hubei, Shishui, Luotian, Wuhan, Chaoyang, Haidian, 

Ningbo, Tangshan, Anhui, Chongqing, Ganxu, Changchun semua kirim 

salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (tepuk tangan) Saya tahu 

yang hadir di sini juga ada pengikut Dafa yang datang dari Changchun. 
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Tanya: Pengikut baru yang memperoleh Fa belum lama apakah dapat 

disebut pengikut di masa pelurusan Fa? Dapatkah berhasil kultivasi 

mencapai kesempurnaan bersamaan dengan pengikut lama? 

Shifu: Di antara praktisi baru memang benar ada sekelompok termasuk 

pengikut Dafa kelompok berikutnya pada masa Fa meluruskan dunia 

manusia. Tak peduli termasuk pengikut dari masa apapun, dapat 

memperoleh Fa dan melangkah masuk memang tidak mudah. Kelak di 

saat keadaan sesungguhnya tampak gamblang, ketika orang-orang 

semua tahu apa gerangan Falun Gong, saat itu siapa yang ingin masuk 

tentu tidak mudah, bukannya seseorang ingin masuk lalu dapat masuk, 

(tersenyum) Itu sudah berbeda dengan Xiulian pengikut Dafa di hari ini, 

maka dapat melangkah masuk sekarang adalah paling baik. 

 

Tanya: Ada praktisi menganggap pengaturan koordinator tidak baik, 

menyebabkan tujuan tidak dapat dicapai dengan baik, maka dia 

berupaya keras secara terpisah menangani sendiri menurut prinsip 

pembuktian kebenaran Fa yang dia sendiri pahami. Saya kira 

perbuatannya menguntungkan bagi pembuktian kebenaran Fa, maka 

saya putuskan untuk membantunya bersama-sama berupaya. 

Shifu: Kejadian begini memang ada, penanggung jawab berpikir tidak 

cermat, atau penanggung jawab benar-benar belum melakukan dengan 

baik dalam aspek tersebut. Ada praktisi berhasil menemukan cara lalu 

dia sendiri secara inisiatif melakukan dengan baik, hal seperti ini juga 

banyak terjadi. Tetapi ada praktisi di saat ingin melakukan suatu 

pekerjaan secara kolektif dia tidak setuju,  dia ingin mengadakan 

seperangkat cara lain, menarik sebagian orang keluar. Saya beri tahu 

anda sekalian, tak peduli penanggung jawab terhadap hal tersebut 

dilakukan cukup baik atau tidak, semuanya juga harus berkoordinasi 

dengan selaras melakukannya agar lebih baik, tidak boleh ditarik ke luar 
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untuk dilakukan tersendiri, barang siapa telah berbuat demikian berarti 

dia sudah bersalah, saya ini sebagai Shifu tidak akan membenarkannya. 

 

Tanya: Ada pengusaha besar orang barat menanyakan kami: apakah 

harus menghentikan dukungan investasi terhadap Tiongkok? 

Bagaimana kita menjawabnya? 

Shifu: Mengesampingkan keuntungan sudah tidak mau lagi, juga tidak 

berinvestasi lagi di Tiongkok, saya pikir untuk saat ini masih belum ada 

beberapa orang yang mampu melakukannya, tentu saja bila ia sanggup 

melakukannya itu adalah paling baik. Shifu memandang masalah ini 

secara  demikian, pada ceramah Fa yang lalu saya juga sudah 

memperbincangkan, investasi terhadap daratan Tiongkok, membuat 

orang-orang di Tiongkok menjadi kaya, sehingga mereka mempunyai 

hidup yang baik, ini tidak ada masalah. Yang saya tentang ialah 

menghantarkan uang ke sana secara terus-menerus dan berjumlah 

besar semasa Falun Gong dianiaya, membuat partai garang PKC 

memiliki kemampuan menganiaya Falun Gong. Di saat dia paling 

beringas, dalam satu tahun harus mengeluarkan seperempat dari total 

nilai hasil ekonomi negara digunakan untuk menganiaya Falun Gong. 

Betapa besar jumlah uangnya! Bila dia tidak punya uang dapatkah dia 

menganiaya Falun Gong? Mutlak tidak dapat dilakukan! Orang-orang 

Tionghoa sekarang semua tidak percaya pada partai garang, tidak diberi 

uang mereka mutlak tidak akan melakukan sesuatu untuk dia, lagi pula 

mereka juga tahu pengikut Dafa semua adalah orang baik. Jika tidak 

diberi uang apakah orang jahat bisa melakukan? 

 

Tanya: Apakah maksud perkataan anda bahwa kita tidak seharusnya 

menunjukkan masalah orang lain? Saya kadang kala jadi tidak jelas 

apakah masalah mereka atau masalah saya sendiri. 
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Shifu: Maksud saya bukan tidak boleh menunjukkan masalah orang lain, 

yang saya maksud ialah bentuk Xiulian dari keseluruhan pengikut Dafa 

haruslah merupakan sebuah lingkungan di mana setiap orang 

mengintrospeksi ke dalam! (tepuk tangan) Lingkungan dari keseluruhan 

pengikut Dafa mutlak tidak boleh meningkatkan diri dalam bentuk setiap 

orang saling mencela! (tepuk tangan) Maka sebagai Shifu, saya hanya  

menyemangati  kalian untuk mengintrospeksi ke dalam, saat terjadi 

masalah carilah masalah sendiri. Jika setiap orang dapat berbuat 

demikian itu adalah paling baik, kekurangan yang tidak dapat diketahui 

tentu tidak ada salahnya bila orang lain menunjukkannya, tetapi di saat 

menunjukkan haruslah dengan niat baik. Yang anda kultivasikan juga 

adalah belas kasih, maka harus dengan niat baik. Oleh sebab itu dua 

hal ini harus diperhatikan, harus diwujudkan, saya pikir banyak masalah 

juga akan mudah diselesaikan. 

 

Tanya: Sebagian intelektual orang barat mendiskreditkan Dafa dan 

bersikukuh pada pendiriannya, masalah ini apakah penting untuk 

ditangani? Bagaimana membantu mereka dengan lebih baik untuk 

menjebol konsep buruk mereka? 

Shifu: Sebagai orang barat mengatakan Dafa tidak baik, mengatakan 

pengikut Dafa tidak baik, saya kira pasti mereka telah mendengar 

propaganda PKC. Karena dia juga tidak tahu apa itu pengikut Dafa, 

bagaimana dia dapat mengatakan tidak baik? Itu pasti dia telah 

mendengar propaganda bohong kejahatan. Dari itu cobalah jelaskan 

padanya. Sesungguhnya anda sekalian selama beberapa tahun ini 

bukankah sedang mengklarifikasi fakta? 

Semenjak “20 Juli” tahun 99 saat dimulainya penganiayaan, 

semua media, surat kabar dan siaran PKC, dari tingkat pusat sampai 

propinsi, dari propinsi sampai kabupaten, wilayah Tiongkok yang begitu 
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besar, seluruh stasiun televisi, media, surat kabar, stasiun televisi yang 

jumlahnya mencapai ribuan, beberapa ratus macam surat kabar, 

semuanya sedang menekan dan menganiaya Falun Gong secara 

merambah langit dan menyelimuti bumi. Media setiap negara di seluruh 

dunia juga mengambil berita dari daratan Tiongkok untuk memberitakan 

Falun Gong, semua sedang membantu dia menganiaya Falun Gong, 

seluruh planet bumi ini menjadi hitam. Orang-orang di banyak daerah 

tidak tahu apa gerangan Falun Gong, semua sedang mendengar 

propaganda partai garang PKC. Selama beberapa tahun ini bukankah 

karena klarifikasi fakta telah menjebol semua ini? Pengikut Dafa hari ini 

dapat membuat orang-orang di dunia melihatnya dengan pandangan 

baru, bukankah ini merupakan hasil yang kalian wujudkan? 

Yaitu fakta sebenarnya diutarakan, untuk menjebol propaganda 

bohong berandal jahat PKC, hal ini telah kalian wujudkan. Tetapi masih 

ada sebagian orang tidak mengerti fakta sebenarnya, persis seperti 

masalah yang diajukan praktisi dalam lembaran pertanyaan, maka 

kalian lakukan lagi, sampai semua orang tahu partai garang berandal itu 

benda semacam apa. Tentu saja ada orang yang sudah tidak bisa 

diharapkan, meski anda bagaimana melakukan dia juga sudah tidak 

bisa diharapkan, ini saya juga tahu, maka saya baru mengatakan bahwa 

kalian dapat menyelamatkan separuh dari orang-orang di Tiongkok, 

sudah terhitung cukup bagus. Di daerah lain juga sama, anda katakan 

ingin menyelamatkan semua orang apakah itu mungkin? Saya boleh 

beri tahu anda sekalian, itu adalah tidak mungkin. Anda sekalian boleh 

mempunyai keinginan ini, boleh melakukannya atas belas kasih 

terhadap makhluk hidup, tetapi tidak boleh dikarenakan ada yang tidak 

mungkin diselamatkan lalu tidak dilakukan lagi atau dikendurkan, ini 

mutlak tidak benar. 
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Tanya: Di tempat kerja saya ada orang yang berhubungan erat dengan 

konsulat Tiongkok, diracuni sangat dalam oleh partai garang komunis, 

orang seperti ini apakah masih dapat tertolong? 

Shifu: Lakukanlah klarifikasi fakta kepadanya, perlihatkan kepada dia 

fakta-fakta ini. Jika benar-benar sudah tidak dapat ditolong, berarti 

sudah tak tertolong lagi. 

 

Tanya: Ada praktisi daratan Tiongkok telah hamil untuk anak yang ke 

dua, apakah harus dilahirkan? Digugurkan karena paksaan  dan 

dilahirkan secara alami apakah terdapat perbedaan dalam hal 

pembuatan karma? 

Shifu:  Di daratan Tiongkok ada keadaannya tersendiri, maka Shifu 

pada dasarnya sudah mengutarakan didalam prinsip Fa. Keadaan 

konkret ini Shifu di sini tidak ingin mengatakan bagaimana, karena 

pengaruhnya juga besar. Tetapi partai garang PKC memaksa orang 

menggugurkan kandungan, ini juga dikecam oleh orang-orang di seluruh 

dunia. Sebagai  praktisi, melindungi kehidupan tentu seharusnya 

dikatakan tidak bersalah. Hanya dapat dikatakan demikian, keadaan 

konkret tersebut masih perlu dilihat secara konkret. 

 

Tanya: Mengapa di dalam batu granit tidak ada kehidupan? 

Shifu:  Mengapa masih menanyakan hal-hal seperti ini? (tersenyum) 

yang dimaksud  tidak ada kehidupan juga hanya pada bentuk batu granit 

di permukaan yang dapat terlihat oleh manusia, materi yang lebih dan 

lebih mikroskopik yang membentuk batu granit itu apa, disitu sudah 

berbeda lagi. Sebagaimana prinsip, pada satu tingkat ini adalah prinsip, 

pada tingkat lain mungkin bukan prinsip. Hukum tingkat rendah bagi 

tingkat tinggi bahkan berbalikan, atau salah. Prinsip adalah terus 

meningkat, hal ini kalian haruslah jelas. 
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Tanya: Ada seseorang dengan inisiatif  membantu pekerjaan Dafa, 

namun dia tidak dapat memahami perihal manusia setelah mencapai 

kesempurnaan pergi ke mana. Dia mengakui Shifu, tetapi tidak sering 

belajar Fa. Simpul yang mengikat di hatinya belum berhasil dibuka, 

apakah saya belum melakukan dengan baik pada suatu aspek? Dia hari 

ini juga hadir di sini. (tersenyum) (hadirin tertawa) 

Shifu: Kalian tidak dapat menuntut terlalu tinggi terhadap banyak 

manusia biasa. Anda adalah pengikut Dafa, tentu anda ingin agar dia 

memperoleh Fa dengan hati yang tergesa. Barang siapa dapat menjadi 

pengikut Dafa, bagi sebuah kehidupan tentu adalah yang terbaik, ini 

adalah harapan kalian, tetapi ditinjau dari keadaan nyata, seseorang 

dapat memahami seberapa banyak, itu tidak dapat dikatakan dia salah. 

Lagi pula sebagai sebuah kehidupan, di saat ini dapat membantu 

pengikut Dafa melakukan pekerjaan, kehidupan tersebut sudah sungguh 

luar biasa, dia pasti akan memiliki masa depan yang baik, ini adalah 

pasti, karena ini berbeda dengan masa-masa manapun, juga karena 

pengikut Dafa berada dalam masa penderitaan. 

 

Tanya: Shifu mengatakan apa saja saya percaya semuanya, tidak 

berpikir banyak lagi dengan lebih dalam, apakah kondisi demikian betul? 

Shifu: Dalam pandangan Dewa pasti akan menganggap orang ini 

sungguh bagus sekali, tetapi saya masih menghendaki dia banyak baca 

buku dan belajar Fa. Biasanya di saat saya berceramah Fa, anda 

sekalian mungkin dapat merasakan medan belas kasih yang sangat 

besar, kekuatannya juga sangat besar, dapat mengatasi banyak 

masalah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya tentu tidak dapat 

seperti ini, saya tidak menggunakan kekuatan ini. Lagi pula masih ada 

satu hal, saya telah menyiapkan sebuah kemampuan pikiran yang 
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bercorak manusia biasa, saya dapat menggunakannya untuk menjalani 

hidup. Di saat itu saya mungkin bisa bercanda, bisa mengucapkan kata-

kata yang berlaku di tengah kehidupan, anda akan merasa mengapa 

Shifu tidak berpijak diatas Fa? (tersenyum) (hadiran tertawa, tepuk 

tangan) Di tempat manusia ini memang runyam. 

 

Tanya: Satu kolom tertentu dari koran Dajiyuan bolehkah dicarikan 

pengusaha sebagai sponsor? Tetapi isinya kita yang menguasai, yang 

dimaksud utamanya adalah edisi lampiran. 

Shifu:  Bila pengusaha mensponsori satu halaman penuh, maka apa 

yang dia ingin muat, hal ini harus ditulis jelas dalam surat persetujuan. 

 

Tanya: Dalam pekerjaan manusia biasa bila ingin meraih keuntungan 

lebih banyak atau ingin naik jabatan, dapat dicapai dengan melakukan 

pekerjaan lebih baik, untuk mendapatkan apa yang ingin diperoleh. 

Dalam media atau perusahaan yang dikelola oleh pengikut Dafa apakah 

juga boleh meraih jabatan atau keuntungan yang diinginkan melalui 

suatu usaha keras?   

Shifu: Anda melakukan pekerjaan dengan baik di tengah masyarakat 

dengan sendirinya akan naik jenjang, bos merasa senang maka anda 

akan diberikan upah yang lebih banyak. Namun media yang dikelola 

oleh pengikut Dafa keadaan labanya terbatas, masih tidak dapat 

mencapai kondisi seperti media besar dalam masyarakat. Bila tidak 

dapat diwujudkan, bukankah pemikiran demikian adalah omong kosong? 

Perihal bagaimana meraih jabatan yang diinginkan, bila banyak 

dipikirkan pada aspek tersebut mungkin sudah menjadi sesuatu yang 

tidak benar, sepertinya bukan lagi merupakan keterikatan biasa. 

Pengikut Dafa semua bekerja secara sukarela, sepertinya saya belum 

pernah mendengar masalah tentang seseorang menginginkan suatu 
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jabatan. (tersenyum) (hadirin tertawa) Menginginkan jabatan bukanlah 

yang dipikirkan oleh pengikut Dafa, betul bukan? Ingin meraih sesuatu 

lebih-lebih merupakan hal yang tidak benar bukan? Pengikut Dafa 

mengelola media adalah demi membuktikan kebenaran Fa, 

mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup, dan juga 

dilakukan tanpa syarat, tanpa imbalan, tidak ada seorang-pun yang 

memandang penting pada jabatan bukan? Tentu saja apabila media 

benar-benar dapat beroperasi dengan sangat baik, sudah dapat 

menggaji karyawan, bahkan membagikan bonus lebih banyak, 

memberikan kesejahteraan lebih banyak, maka saya-pun merasa 

gembira demi kalian, prasyaratnya ialah harus mempunyai kondisi 

tersebut. 

 

Tanya: Setelah lebih banyak berhubungan dengan praktisi barat dan 

Taiwan, saya sungguh merasa di antara praktisi daratan Tiongkok yang 

tumbuh di tengah kebudayaan partai jahat, tidak sedikit yang telah 

teracuni. Dari kebiasaan berpikir hingga tingkah laku, benar-benar cukup 

bagi kami untuk mengoreknya sampai ke akar. 

Shifu: Sesungguhnya orang yang keluar dari daratan Tiongkok 

sesampainya di masyarakat barat, penampilannya mula-mula mencela 

masyarakat barat yang ini tidak baik, yang itu tidak enak dipandang. 

Mengapa begini? Karena sudah terbiasa dengan seperangkat hal dari 

partai garang PKC, setelah melewati lama waktu baru menemukan 

bahwa seperangkat hal dari partai garang itu  justru yang tidak baik, dan 

juga sangat jahat. Ini disebabkan oleh indoktrinasi kebudayaan partai 

dalam jangka panjang. Sedangkan cara hidup di luar partai garang 

barulah merupakan cara hidup yang alami bagi manusia, tidak ada 

orang yang mengindoktrinasikan sesuatu pada anda, maka orang-orang 

yang sudah lama hidup di luar negeri setelah kembali ke daratan 
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Tiongkok, begitu mendengar orang daratan Tiongkok berbicara, 

semuanya merasa geli, merasa setiap ucapannya adalah perkataan 

yang berumusan gaya partai, karena kebudayaan partai garang sudah 

meresap dalam hingga setiap seluk-beluk  dalam kehidupan, bahkan 

dalam pemikiran, membuat perilaku, perbuatan, tutur kata, bahkan 

ekspresi wajah dan pandangan mata seseorang semuanya dipengaruhi 

kebudayaan partai garang. (hadirin tertawa) Tentu saja hal tersebut 

bukan masalah yang krusial. Asalkan pikiran lurus pengikut Dafa 

diperkuat sedikit, tahu mana yang benar mana yang salah, kebiasaan 

yang terpupuk ini perlahan-lahan disingkirkan, semua ini tidaklah 

penting. 

 

Tanya: Dalam  tahap Xiulian pribadi di saat pengikut mengalami cobaan 

karma penyakit, tahu bahwa ini adalah penghapusan karma, cobaan 

dilewati dengan menahan penderitaan dan keteguhan terhadap Fa, 

akhirnya Shifu telah menyisihkan karma. Tetapi dalam tahap Xiulian 

pelurusan Fa jika penganiayaan terhadap tubuh pengikut berasal dari 

kekuatan lama dan tangan hitam setan busuk, serta roh jahat partai 

garang dan lainnya, bentuk perwujudannya juga berupa karma penyakit, 

berhubung tidak mengakui penganiayaan kekuatan lama, maka tidak 

boleh semata-mata menanggungnya, pengikut mengandalkan 

keteguhan terhadap Fa dan memancarkan pikiran lurus menyangkal 

penganiayaan, dengan demikian apakah sama juga dapat melenyapkan 

unsur kejahatan yang ada di belakangnya? 

 

Shifu: Bila dilakukan di bawah pikiran lurus yang kuat perkasa apapun 

juga tidak dapat menghalangi. Pengikut Dafa sejak hari mulai menjalani 

Xiulian, seumur hidup anda sudah ditata kembali. Dengan kata lain 

seumur hidup anda ini sudah merupakan seumur hidup orang Xiulian, 
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segala kejadian bukan secara kebetulan, juga tidak akan terjadi hal yang 

kebetulan, segala sesuatu dalam hidup anda mempunyai hubungan 

langsung dengan peningkatan dan Xiulian anda. Setelah ditata dengan 

baik siapapun juga tidak dapat mengusik, jika diusik berarti melanggar 

hukum langit, hanya Shifu yang dapat mengusik. Namun kekuatan lama 

demi merusak semua ini, dengan dalih membantu pelurusan Fa ia 

datang melibatkan diri bersama kehidupan dalam alam semesta lama 

yang tersentuh pelurusan Fa, dengan demikian telah membentuk 

sebuah sekatan yang raksasa. Walaupun Fashen saya dapat mengusik, 

tetapi jalur Xiulian pengikut Dafa sudah diatur dengan sangat seksama, 

jika ingin merubah sedikit hal bagi seorang pengikut Dafa, maka harus 

dimulai dari awal secara keseluruhan. Proyek yang maha besar ini 

berlangsung di tengah gerak maju arus dahsyat pelurusan Fa 

bersamaan dengan perubahan pribadi pengikut Dafa. Lagipula bagian 

99% dari segenap alam semesta sudah selesai dilakukan pelurusan Fa, 

pengikut Dafa di masa pelurusan Fa sudah melangkah menuju tahap 

paling akhir, tidak boleh dikarenakan perubahan sebuah kehidupan 

sehingga membuat bagian alam semesta yang sudah selesai diluruskan 

Fa direvisi ulang sekali lagi. Oleh sebab itu ada banyak pengikut Dafa 

yang tidak melakukan dengan baik di tengah Xiulian, atau di saat timbul 

suatu masalah, di saat melewati cobaan perwujudannya sangat serius, 

pada saat demikian jika anda menginginkan Shifu secara langsung 

melakukan tindakan menyelesaikan masalah bagi anda, maka Shifu 

harus melakukan dari awal segala sesuatu yang berkaitan dengan anda 

dari alam semesta baru juga alam semesta lama, hal-hal yang telah 

berlalu sekian tahun di tengah pelurusan Fa semua juga harus diusik, 

waktupun harus diputar balik, segala apapun juga harus diusik kembali, 

demikian besar masalah yang terkait, maka saya beri tahu anda 

sekalian, benar-benar tidak dapat diusik. Anda sanggup berkultivasi 
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sampai tingkat mana disitulah tingkatannya, manifestasi yang pada 

akhirnya tidak dapat meningkat lagi juga merupakan manifestasi 

keadaan gangguan dari unsur kekuatan lama. Sesungguhnya timbulnya 

manifestasi yang gagal melewati cobaan juga terdiri dari unsur banyak 

aspek. Jika benar-benar ada yang meninggal lebih awal, asalkan dia 

adalah pengikut Dafa yang tetap melakukan tiga hal, pasti akan 

mencapai kesempurnaan, hanya saja tingkatannya berbeda. 

Jika saya sendiri melakukan tindakan bagi anda, kejahatan juga 

akan memanfaatkan celah kekosongan. Alam semesta baru juga akan 

tercemar. Pelurusan Fa adalah serius secara mutlak, di saat awal 

Xiulian, apa yang harus dilakukan semuanya sudah Shifu lakukan bagi 

kalian, sekarang sudah harus mengandalkan anda menerobos cobaan 

dengan pikiran lurus. Bila pikiran lurus anda cukup maka Shifu dapat 

membantu anda. Bila pikiran lurus anda kurang, tidak dapat mencapai 

standar, begitu Shifu bertindak akan mengaitkan masalah yang 

demikian besar. Maka sekali jalur Xiulian anda sebagai pengikut Dafa 

telah ditata dengan baik, pada dasarnya siapapun juga tidak dapat 

dengan mudah mengusiknya, walau yang baik atau yang buruk 

semuanya tidak berdaya terhadap anda. Siapapun yang ingin memberi 

anda sedikit manfaat khusus juga tidak dapat dimasukkan, siapapun 

ingin memberi anda sedikit benda khusus yang tidak termasuk benda 

semula dalam proses Xiulian anda, siapa ingin menganiaya anda secara 

ekstra, semua itu tidak dapat diwujudkan. Kecuali yang diakibatkan oleh 

kelakuan anda sendiri yang tidak baik. Anda sekalian sudah mengerti 

apa yang saya katakan bukan? (tepuk tangan). 

Ada banyak praktisi dahulu pernah melihat saya mengobati 

penyakit bagi manusia biasa, saya sama sekali tidak perlu 

menggerakkan tangan. Dengan saya memandang anda sudah akan 

sembuh. Di saat memandang anda bersamaan juga ditembakkan 
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sesuatu keluar, dari setiap bagian manapun pada tubuh saya juga dapat 

ditembakkan kuasa supernormal. Setelah ditembakkan mencapai 

sasaran pada tubuh, anda segera akan sembuh. Manusia 

bagaimanapun adalah manusia, kadangkala dalam pikirannya merasa : 

anda tidak melakukan suatu gerakan bagi saya, bagaimana bisa 

sembuh? Maka saya dalam banyak kesempatan memang perlu 

melakukan gerakan. Pada dasarnya sekali tangan menyentuh 

penyakitpun hilang, tak peduli penyakit apapun. Penyakit apapun dari 

manusia biasa dapat saya obati, juga dapat berhasil disembuhkan. 

Namun pengikut Dafa justru berbeda. Tentu saja berbicara sampai di 

sini, anda sekalian siapapun juga jangan mengajak orang biasa kemari, 

saya tidak mengobati penyakit. Pengikut Dafa Xiulian hingga hari ini 

sungguh tidak mudah, saya tidak ingin ada hal runyam apapun yang 

tersisip masuk sehingga mengganggu. Karena untuk mengobati 

penyakit seorang manusia biasa hingga sembuh juga harus mengaitkan 

seumur hidup orang tersebut dan keseimbangan antara dia dengan 

hubungan sebab musabab yang ditakdirkan dalam berbagai ruang, 

dengan demikian baru dapat menyembuhkan penyakitnya. Hutang-

hutang yang ada semua harus diselesaikan dengan solusi kebajikan, 

kepada kehidupan yang terhutang harus diberikan manfaat, baru dapat 

mengatasi penyakit tersebut. Sekarang Shifu juga tidak ingin melakukan 

hal-hal tersebut, maka saya pada dasarnya tidak mengusik siapapun, 

demi menjamin proses Xiulian pengikut Dafa ini jangan sampai timbul 

kerunyaman yang lain. Karena sekali terdapat ketidak-beresan dalam 

penanganan pada suatu aspek, kerunyaman segera akan datang, 

datangnya kerunyaman tambahan akan menimbulkan gangguan, maka 

pada dasarnya demikianlah keadaan yang ada. 
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Tanya: Di saat pengikut mengalami penganiayaan serius baik dari 

orang jahat maupun roh jahat dari ruang dimensi lain, ada sebagian 

pengikut pergi ke rumah sakit menggunakan cara penanganan manusia 

biasa, dengan suntikan dan minum obat untuk meredakan penyakit. 

Apakah ini akan menimbulkan perusakan yang besar terhadap tubuh 

orang Xiulian? Apakah masih dapat berkultivasi? Di saat belum dapat 

melepaskan diri dari penganiayaan tubuh oleh kejahatan, apakah boleh 

menggunakan cara-cara manusia biasa? 

 

Shifu: Bagi orang Xiulian, yang ditekankan adalah pikiran lurus. Jika 

pikiran lurus sangat kuat, apapun juga dapat anda tangkal, apapun 

dapat dilakukan. Karena anda adalah orang Xiulian, anda adalah orang 

yang melangkah di atas jalan Dewa, anda adalah orang yang tidak 

dikendalikan oleh unsur-unsur manusia biasa dan prinsip hukum tingkat 

rendah. (tepuk tangan) 

Pada masa awal saya sudah mengatakan kepada kalian, saya 

telah menghapus nama-nama setiap pengikut Dafa di neraka, bagi 

manusia biasa setiap orang terdapat namanya dalam daftar nama di 

sana. Nama-nama pengikut Dafa yang dulu terdapat dalam daftar nama 

di neraka sudah saya hapus bagi kalian, dihapus namanya dari neraka, 

didalamnya sudah tidak ada nama kalian. Dapat juga dikatakan, anda 

sama sekali sudah tidak termasuk kehidupan dalam triloka, anda sudah 

tidak termasuk manusia biasa, maka bila pikiran lurus kuat masalah 

apapun juga dapat anda atasi. Refleksi karma penyakit yang terjadi 

pada tubuh anda pertanda melewati cobaan, manifestasinya pasti dalam 

keadaan karma penyakit, mutlak tidak akan berefleksi seperti Dewa 

terkena penyakit. Jadi anda harus menghadapinya dengan pikiran lurus, 

karena anda adalah orang Xiulian, maka itu pasti bukan penyakit 

sungguhan, namun yang termanifestasi juga tidaklah begitu sederhana. 
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Apakah anda tahu bagaimana kekuatan lama berpikir tentang hal ini? 

Mereka berpikir, oh, anda ini sebagai Shifu mengutarakan Fa tentang 

karma penyakit dengan begitu jelas. Memang benar, saya di tahun itu 

saat menghadapi praktisi yang sulit sekali melewati cobaan karma 

penyakit, saya benar-benar telah mengutarakan dengan sangat jelas 

tentang hal ini, praktisi yang hadir di sini juga tahu. Namun meski prinsip 

Fa diutarakan lebih jelas lagi, tingkat kesulitan Xiulian tidak akan 

menjadi kecil karenanya, bahkan mungkin lebih ketat, misalnya secara 

penampilan hanya dapat menyadari, itu masih tidak memenuhi syarat, 

harus berpikiran lurus dan berbuat lurus baru dibenarkan. Di tengah 

Xiulian jika pikiran lurus tidak kuat maka cobaan tidak dapat dilewati 

dengan baik, bisa berlarut-larut, lagipula tidak dapat mencapai pikiran 

lurus yang kuat juga akan membuat keyakinan hati mengalami 

kegagalan, oleh karena itu, bukankah ada orang yang hilang 

keyakinannya bahkan telah berkesadaran sesat? Maka kadang-kadang 

kalian seyogianya ingin Shifu mengutarakan Fa dengan lebih detail lagi, 

bagi praktisi yang tidak memiliki keyakinan teguh terhadap prinsip Fa, itu 

tidak dapat mewakili Xiulian anda. Tentu saja dilihat dari aspek lain, bagi 

pengikut Dafa yang pikiran lurusnya kuat, yang dapat lebih yakin teguh 

setelah mengerti prinsip Fa, cobaan apapun juga dapat dilewati. 

Tetapi dikatakan sebaliknya, saya adalah praktisi baru, atau diri 

sendiri juga merasa kurang gigih maju, saat berpenyakit akhirnya pergi 

juga ke rumah sakit. Bila ingin pergi maka pergilah, anggap saja ini 

adalah proses Xiulian, kelak di saat kultivasinya lebih baik perlahan-

lahan akan mengerti bagaimana harus berbuat. Xiulian tentu harus ada 

sebuah proses, tentu harus beri kesempatan kepada manusia. Tentu 

saja bagi yang gigih maju tidak perlu dibicarakan lagi. Yang merasa 

dalam hati tidak yakin, anda telah pergi berobat Shifu juga tidak dapat 

berkata apa-apa. Jika setiap langkah di dalam Xiulian dapat ditempuh 
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dengan sangat baik, orang ini siapapun juga mengagumi, Dewa juga 

mengagumi, Shifu juga mengagumi. Apabila seorang pengikut dengan 

langkah cepat dan besar sudah mencapai kesempurnaan, (hadirin 

tertawa) tanpa sekalipun tersandung, (hadirin tertawa) saya beri tahu 

anda sekalian, orang ini mungkin adalah Dewa; (hadirin tertawa) satu 

kemungkinan lagi yaitu Shifu-nya belum mengatur dengan baik, 

cobaannya semua terlalu kecil, sehingga dia dapat melewati semuanya. 

Maka cobaan yang diatur acap kali cukup dengan meningkatkan diri 

sudah akan dapat dilewati, bila anda tidak meningkatkan diri maka tidak 

dapat dilewati, pada dasarnya adalah demikian. Jika berbuat salah juga 

hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah kondisi di tengah 

proses Xiulan, tidak dapat dikatakan orang ini sudah tidak benar, juga 

tidak dapat dikatakan orang ini memang berada pada kondisi yang 

demikian, itu hanya merupakan kondisi di tengah proses. Perihal kadang 

kala pikiran lurus saya benar-benar kurang, juga benar-benar sudah 

tidak tahan lagi, jadi bagaimana? Jika demikian anda pergi saja, (hadirin 

tertawa) memang demikian. (tersenyum) Maka anda pergi saja ke rumah 

sakit. 

Prinsipnya dapat diutarakan seperti ini: Bagaimana dapat seorang 

Dewa diobati penyakitnya oleh manusia biasa? Bagaimana manusia 

biasa dapat mengobati penyakit Dewa? (tepuk tangan) (tersenyum) Ini 

adalah prinsip hukum. Tetapi acap kali termanifestasi anda benar-benar 

tidak memiliki pikiran lurus yang begitu kuat, tidak dapat menguasai 

dengan baik, saat demikian maka anda pergi saja berobat. Dalam hati 

tidak stabil dengan sendirinya berarti belum mencapai standar, diulur 

waktu juga tidak akan terjadi perubahan. Demi menjaga muka berupaya 

menahan, ini lebih-lebih merupakan keterikatan ditambah keterikatan. 

Saat ini hanya ada dua pilihan, kalau bukan pergi ke rumah sakit lepas 

dari menjalani cobaan, maka lepaskan hati secara tuntas layaknya 
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seorang pengikut Dafa yang penuh martabat, tanpa memohon tanpa 

keterikatan, serahkan semuanya pada pengaturan Shifu, sangggup 

berbuat demikian niscaya adalah Dewa. 

 

Tanya: klarifikasi di Manhattan sudah selesai, praktisi berbagai daerah 

pulang ke daerah masing-masing membuktikan kebenaran Fa. Lalu 

kami pengikut Dafa yang datang dari daratan Tiongkok apakah menurut 

keadaan sendiri pulang ke daratan untuk mengklarifikasi fakta? (hadirin 

tertawa) 

Shifu: Kalau anda keluar karena dianiaya, anda jangan sekali-kali 

pulang lagi. Sebagaimana sudah keluar maka biar saja, anda lakukanlah 

klarifikasi fakta di sini. Seandainya setelah anda pulang lingkungannya 

masih agak longgar, itu merupakan hal yang lain. Jika demikian  pulang 

saja, tidak ada masalah. Seandainya anda pulang akan mengalami 

bahaya, maka janganlah pulang. 

 

Tanya: Malam pertunjukan tahun baru seyogianya  untuk 

menyelamatkan makhluk hidup, maka semestinya diberikan karcis gratis, 

tidak seharusnya membicarakan perihal meraih keuntungan, atau harga 

karcisnya dipasang rendah. Ucapan demikian apakah benar? 

Shifu: Tidak benar. Pengikut Dafa adalah pengikut Dafa yang berada 

pada masa pelurusan Fa. Awalnya di saat kalian membeli buku Dafa, 

saya sungguh penasaran hendak memberikannya kepada kalian secara 

cuma-cuma, namun itu adalah dilakukan untuk orang Xiulian pada masa 

pelurusan Fa. Sebagai manusia biasa, ingin mendapatkan sesuatu 

dengan tanpa syarat, itu  juga tidak sesuai dengan prinsip pada ruang ini. 

Sebagai pengikut Dafa, anda boleh memberikannya dengan tanpa 

syarat, itu adalah belas kasih pengikut Dafa. 
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Tetapi apakah anda sekalian pernah memikirkan tentang sulitnya 

media yang dikelola oleh pengikut Dafa? Kalian yang tidak terlibat  tidak 

tahu, biaya untuk mempertahankan surat kabar, mempertahankan 

media ini sangat ketat. Kalian semua senantiasa ingin agar iklan di 

media mempunyai suatu terobosan, dapat  mencapai sirkulasi sehat. Ini 

juga merupakan harapan saya, juga merupakan harapan semua praktisi 

yang mengelola media, juga sedang berusaha pada aspek ini. Malam 

pertunjukan yang diselenggarakan NTDTV, dapat meraih sedikit 

keuntungan, bukankah ini adalah hal yang baik? Pertunjukan Natal dari 

grup “Wireless city” , mereka sendiri juga mengakui: pertunjukan kami  

tidak sebagus pertunjukan kalian, tidak sebagus acara kalian, namun 

harga karcisnya sangat  tinggi. Mereka dalam satu bulan telah pentas 90 

kali, segala biaya apapun selama satu tahun juga sudah tertutupi oleh 

keuntungan, gaji sudah tertutupi, mengapa NTDTV tidak boleh demikian? 

Berbicara tentang masalah harga karcis, sesungguhnya bila dilihat 

dari standar pementasan malam pertunjukan dan pengorbanan pengikut 

Dafa, harga karcis tersebut padahal tak terhitung mahal.  Di Amerika 

biar di manapun juga sama, standar hidup di Amerika tidak ada 

perbedaan antar daerah. Yang benar-benar dijadikan masalah ialah soal 

tingkat ketenaran. Ada  juga praktisi ingin membeli beberapa karcis 

untuk diberikan kepada orang lain: jika harga karcis murahan sedikit 

saya ingin membeli banyakan untuk diberikan kepada orang lain, jika 

mahal saya juga tidak mampu membelinya, juga tidak mampu 

memberikannya. Mungkin terdapat masalah demikian, maka ada 

sebagian praktisi mengeluh. Tentu saja karcis ini juga bukan semuanya 

sama harga, ada juga yang murah, karena tempat duduknya berbeda. 

Tetapi melalui dua kali pengalaman ini, maka lain kali harga karcis boleh 

juga disesuaikan sejenak, atau boleh juga diadakan pertunjukan khusus 

bagi pengikut Dafa. 
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Tanya: Kami berencana mulai membuat sebuah sinetron televisi 

tentang pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa. Adegan sinetron 

menyangkut lokasi dan pemandangan dalam negeri Tiongkok, jadi 

bagaimana?  

Shifu: Sesungguhnya lokasi dan pemandangan ini juga mudah diatasi. 

Anda semua tahu penggabungan gambar film juga merupakan teknik 

yang sangat sederhana. Anda membutuhkan pemandangan di mana, 

suruh orang  pergi memotret sejumlah pemandangan dengan adegan 

kosong, setelah kembali sudah dapat digunakan. 

 

Tanya: Di San Francisco ada banyak kaum homoseksual, orang-orang 

biasa di sana ada banyak juga setuju dengan kelakuan ini. Kejahatan 

mengutip sebagian kata-kata yang menyinggung perihal homoseksual 

dari artikel guru terhormat secara sepotong-sepotong yang lepas 

konteks, untuk menyerang Dafa. Mohon tanya Guru terhormat, kita 

sebaiknya memberikan reaksi secara terbuka dalam skala besar, atau 

lakukan klarifikasi fakta kepada orang-orang tertentu yang teracuni? 

Shifu: Lakukan klarifikasi fakta kepada orang-orang tertentu, selesai 

sudah masalahnya, tidak perlu meladeni mereka. Anda sekalian tahu 

ada satu hal saya mencengkamnya dengan sangat baik: hal-hal di saat 

Fa meluruskan dunia manusia, sekarang mutlak tidak dilibatkan. Biar dia 

itu kekuatan lama ataupun setan busuk kejahatan, ingin mecetuskan 

kejadian yang bukan termasuk hal-hal sekarang, tidak akan bisa 

dicetuskan. Anda jangan dengar dia berkaok-kaok, kita juga tidak perlu 

terlalu banyak meladeninya. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan, 

siapa mengatakan sesuatu saya boleh mempertimbangkan masalah 

anda, namun apa yang saya ingin lakukan mutlak tidak akan bisa 

diganggu. Saya hari ini membuktikan kebenaran Fa juga demikian, 
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pelurusan Fa segenap alam semesta juga demikian, suatu saran dari 

seseorang boleh saja saya dengar, akan tetapi saya tetap berbuat 

menurut apa yang ingin saya lakukan, siapapun juga tidak dapat 

mengusik. (tepuk tangan) Kalian juga sama harus tahu apa yang sedang 

dilakukan, setelah pilihan tepat ditetapkan, siapa dan apapun juga tidak 

dapat mengganggunya. Dalam proses pengikut Dafa Xiulian, klarifikasi 

fakta, menyelamatkan makhluk hidup dan menentang penganiayaan 

akan muncul berbagai macam kejadian, jangan sampai semua itu 

menerjang hal utama dari kalian ini. Perihal ini harus dicengkam dengan 

baik! Mutlak tidak dapat dikarenakan munculnya suatu hal di tengah 

masyarakat, bahkan hal yang menguntungkan bagi pengikut Dafa 

menentang penganiayaan, pengikut Dafa lalu tidak berkultivasi lagi, dan 

melakukan hal itu, itu tidak boleh! Xiulin niscaya adalah Xiulian. 

 

Tanya: Dahulu ada banyak kisah mulia dari penguasa bijak dan orang 

bijak yang berterima kasih  tanpa benci atas  celaan orang lain terhadap 

kesalahannya, saya sungguh merasa bahwa diri sendiri dalam hal 

menerima kritikan masih belum dikultivasi cukup mantap, meski ada 

waktu tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan baik, karena 

pikirannya diletakkan pada argumentasi. 

Shifu: Berbicara tentang argumentasi, (tersenyum) saya malah teringat 

ada seseorang berkata pada saya, dan saya benar-benar juga telah 

melihat keadaan yang begini, juga ada orang mengatakan kepada saya, 

bahwa praktisi daratan Tiongkok dan praktisi Taiwan terdapat suatu 

perbedaan dalam menghadapi masalah. Praktisi Taiwan jika ada satu 

hal belum dilakukan dengan baik, anda katakan padanya, di akan terima, 

tidak akan membantah. Tetapi praktisi daratan Tiongkok jika ada satu 

hal belum dilakukan dengan baik, ketika orang lain menunjukkannya dia 

segera akan berkata: engkau tidak tahu, keadaan waktu itu adalah 
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sedemikian rupa. (tersenyum) (hadirin tertawa, tepuk tangan) Dia tahu 

sebagai orang Xiulian tidak  baik bila langsung membantah, lalu dia 

menghindar dengan membuat kelokan, dia ber-argumentasi secara 

belok-membelok. Sudah bersalah ya memang sudah bersalah, 

mengapa berusaha dibenarkan, sudah berbuat salah berarti sudah 

bersalah. Siapa yang berani mengakui kesalahan, baru akan dipandang 

sebagai panutan oleh orang lain, baru dikagumi oleh orang lain, Dewa-

pun mengagumi. (tepuk tangan) Seandainya seseorang menelusuri 

jalan tersebut diatas melangkah hingga paling akhir, Dewa bertanya 

pada anda, pada masa itu ketika orang lain mengkritik anda apakah 

anda sudah menghadapi semua itu dengan benar? Coba perlihatkan 

pada kami? Tidak ada. (hadirin tertawa) Anda katakan saya belum 

pernah membuat salah, tidak ada orang yang mengkritik saya. 

Mungkinkah itu? 

Sebagai manusia mana mungkin tidak ada kesalahan? Bagaimana 

mungkin tidak ada kesalahan jika yang berkultivasi adalah manusia? 

Tetapi malah belum pernah melihat anda mengakui kesalahan. (hadirin 

tertawa) Bukankah ini merupakan bagian kebocoran anda? Bukankah 

anda terdapat kebocoran di tengah Xiulian? Saya selanjutnya justru 

melihat siapa yang dapat mengakui kesalahan. (hadirin tertawa, tepuk 

tangan) Siapa yang sanggup tidak berbuat kesalahan? Kesalahan itu 

terhitung apa? Kita lakukan dengan baik sudah teratasi, bukankah 

begitu? Tetapi kuncinya adalah hati anda itu. Bukankah kultivasi untuk 

menyingkirkan sifat hati manusia? Anda menghindar, selalu merintangi, 

selalu tidak ingin menyingkirkannya, itu barulah masalah besar. 

 

Tanya: Bolehkah mohon Shifu membicarakan tentang arti penting dan 

keistimewaan dari klarifikasi fakta di China Town San Francisco? 
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Shifu: Apakah kalian tahu China Town itu? Toko-toko di sepanjang jalan  

hampir semuanya melakukan bisnis dengan daratan Tiongkok, bahkan 

pemilik tokonya juga datang dari daratan Tiongkok. Di daerah teluk 

meski bagaimana dilakukan dengan lebih baik lagi, orang-orang 

Tionghoa di sana semua bermukim secara terpencar, pertai garang PKC 

tidak punya pangsa pasar di sana. Lagipula orang-orang yang bermukim 

terpencar juga sering pergi ke China Town, maka tempat itu tidak boleh 

diabaikan. Jangan sisakan sejengkal tempat bagi partai garang PKC 

untuk memijakkan kaki, (tepuk tangan) di manapun juga diberantasnya. 

Yaitu tidak dapat membiarkan iblis jahat ini mencelakakan orang-orang 

di sini. 

 

Tanya: Di tengah klarifikasi fakta ada banyak orang awam tahu Dafa 

baik dan bersikap baik terhadap pengikut Dafa, namun tidak ingin 

mundur diri partai. Orang-orang ini apakah masih mempunyai masa 

depan? Lalu bagaimana? 

Shifu: Manusia ingin bagaimana tergantung apa yang dia sendiri 

katakan. Apa yang harus kalian lakukan, sebagai pengikut Dafa harus 

melakukannya, harus membuat diri sendiri tanpa ada rasa sesal. 

 

Tanya: Media lokal kita koran Dajiyuan timbul kesulitan dana yang agak 

besar, dalam keadaan demikian apakah boleh mengatasi masalah dana 

dengan mengumpulkannya di antara pengikut yang terlibat dalam media? 

Shifu: Hal seperti ini saya belum pernah melakukannya. Karena saya 

tahu, di saat awal pengajaran Fa saya mutlak tidak mengizinkan 

dilakukan mengumpulan dana. Pada masa belakangan dalam keadaan 

sangat sulit, saya juga selalu tidak menyetujui pengumpulan dana dari 

antara pengikut Dafa. Sesungguhnya setiap pengikut Dafa sedang 

membuktikan kebenaran Dafa dengan menggunakan penghasilan 
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sendiri, sungguh luar biasa. Ini bukan pengumpulan dana, ini adalah 

atas spontanitas dari dalam hati, ini adalah kewibawaan. Jika 

menggunakan cara-cara dalam agama, saya selalu merasa akan 

merugikan Dafa, maka saya senantiasa tidak berbuat demikian, juga 

tidak menyuruh kalian melakukannya. Tidak ada pengumpulan dana, 

namun anda semua sedang melakukannya atas inisiatif sendiri, yang 

disebut di muka adalah pasif, yang disebut kemudian adalah spontanitas 

dari dalam hati, pengikut Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa, itu 

adalah kewibawaan mereka sendiri. Jika saya yang melakukan hal 

pengumpulan dana, maka kewibawaannya bukan milik pengikut Dafa 

melainkan saya. Anda sekalian sedapat mungkin tidak melakukan 

demikian. Jika benar-benar ada kesulitan, maka sebaiknya katakanlah 

kepada praktisi tertentu yang mempunyai kemampuan dana. 

 

Tanya: Yang anda katakan jumlah manusia yang terselamatkan adalah 

separuh, maksudnya separuh dari jumlah orang-orang di Tiongkok, atu 

separuh dari jumlah orang-orang di seluruh dunia? 

Shifu: Belum diberi kesimpulan. Saya mengatakan jika dapat 

menyelamatkan separuh dari orang-orang di Tiongkok, saya sebagai 

Shifu ini sudah merasa gembira demi kalin, sudah merasa terhibur demi 

semua makhluk hidup. Kalian tidak mampu melihat hari ini orang-orang 

di Tiongkok sudah bagaimana jadinya, seandainya telah melihat kalian 

akan terperanjat seketika! Kalian tidak mampu melihat lingkungan di 

Tiongkok sudah bagaimana jadinya, seandainya lingkungan 

sesungguhnya termanifestasi di depan mata manusia, sungguh 

menakutkan sekali. Partai garang telah membuat orang-orang di 

Tiongkok menjadi hantu, perilaku orang-orang sudah sangat hina, sudah 

jauh melampaui garis hina yang paling rendah dari manusia, ditambah 

lagi peristiwa penganiayaan terhadap Falun Gong. 
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Tanya: Saya mewakili pengikut Dafa Thailand kirim salam kepada Shifu 

terhormat. Pengikut Dafa dari daerah Fushan, Jerman, kota Shenyang, 

kota Zhaoyang propinsi Liaoning, kota Changsha, pengikut Dafa Hunan 

yang dipenjara secara ilegal, semua kirim salam kepada Shifu yang 

belas kasih nan agung! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (tepuk tangan) ada seorang 

pengikut Dafa di daratan Tiongkok kirim salam pada saya, saya tidak 

menyebutkan namanya, pengikut Dafa harus dilindungi. 

 

Tanya: Di saat kami bekerja sama dengan sesama rekan praktisi 

Jepang yang menyelenggarakan internet, selalu bertemu dengan 

praktisi yang dulu pernah menempuh jalan liku. Di antara kami terdapat 

perbedaan argumentasi, sedangkan praktisi yang menguasai tekhnik 

juga sedikit. Mohon Shifu memberi petunjuk, bolehkah bekerja sama 

dengan praktisi seperti ini? 

Shifu: Setelah berjalan liku berbuat kesalahan, dapat insyaf kembali 

adalah baik, yang ditakuti ialah ia masih tetap terobsesi tidak mau sadar. 

Jika dia insaf kembali, tidak lagi melakukan hal yang tidak baik di antara 

pengikut Dafa, secara konkret kalian sendiri yang menentukan, hal-hal 

seperti ini jangan suruh Shifu yang menentukan. 

 

Tanya: Dalam acara komentar di siaran radio, kami sering mengajak 

manusia biasa ikut bergabung, asalkan mereka tidak menentang Dafa, 

namun menentang partai jahat, bolehkah demikian? 

Shifu: Boleh saja. Saya pikir ini tidak ada masalah. Mengadakan acara 

komentar, boleh-boleh saja. 
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Tanya: Istri saya ikut serta dalam suatu proyek keterampilan tekhnik, 

telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu, namun dia beranggapan 

bahwa koordinator bertindak tidak adil terhadapnya, maka dia tidak mau 

bekerjasama dengan praktisi kelompok besar, sehingga 

keterampilannya sekarang tidak dapat digunakan dalam proyek 

pelurusan Fa. Saya khawatir dia akan berjalan menyimpang, mohon 

Shifu memberi petunjuk dengan belas kasih. 

Shifu: Sesungguhnya, justru itu adalah hati yang tidak dapat dilepas, 

cobaan telah menjadi besar maka tidak dapat dilewatinya. Sebenarnya 

apakah anda telah mengetahui? Anda telah melangkah ke luar dari 

kondisi Xiulian pengikut Dafa, akan melangkah ke luar dari lingkungan 

pembuktian kebenaran Fa anda. 

Kadang kala kita merasa sungguh tidak enak di hati ketika 

perasaan kita yang tidak ingin terusik telah diusik oleh orang lain, ada 

juga sebagian orang memang tidak ingin menerima saran orang lain, 

juga masih terdapat beberapa orang merasa tidak senang jika sarannya 

tidak diterima. Ini semua adalah hati manusia, ini semua adalah sifat hati 

manusia yang sangat bandel. Apakah saran yang telah anda sampaikan 

seharusnya diterima? Ada yang mengatakan, saya telah menyampaikan 

berulang-kali, menyampaikanya dengan sabar juga tidak diterima. 

Sesungguhnya keadaan obyektif apakah begitu sederhana seperti yang 

anda bayangkan? Ada banyak hal harus dikoordinasikan secara 

menyeluruh. Di samping itu, mungkin juga orang yang bekerjasama 

dengan anda kultivasinya benar-benar tidak sebaik anda, namun 

mereka yang kultivasinya tidak sebaik anda itu apakah sudah bukan 

pengikut Dafa lagi? Tidak perlu berkoordinasi lagi? Lagi pula 

menghadapi satu masalah siapapun akan mempunyai sebuah 

pandangan sendiri, pendapat yang paling baik sekalipun mungkin juga 

tidak diterima, apakah anda lalu tidak mau mengerjakan lagi? 
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Penanggung jawab suatu pekerjaan harus memikirkan cara 

menggabungkan saran yang dikemukakan dengan keseluruhan 

pekerjaan, serta hubungan di antara mereka, inilah masalah pokok dari 

perbedaan pemikiran antara penanggung jawab dengan orang-orang 

lain. 

Ada sebagian praktisi hanya memikirkan bahwa ketrampilannya 

adalah yang terbaik, anda tidak menerima, saya lakukan sendiri. 

Sesungguhnya anda sedang melakukan adu otot, tidak seharusnya 

berbuat demikian. Penanggung jawab jelas mempunyai seperangkat 

pandangan sendiri. Sebagai pengikut Dafa, bagaimana agar di antara 

kalian dapat bekerja sama dengan lebih baik. Sekalipun saran sendiri 

lebih baik lagi, bila tidak diterima, anda merasakan mana yang baik 

maka tetaplah bekerja sama dengannya, membantunya hingga 

mencapai hasil yang baik, dan juga semaksimal mungkin melakukan 

dengan baik apa yang harus kita lakukan, karena saya sedang Xiulian. 

Bukan berarti keterampilan saya diterima dan digunakan barulah 

merupakan peningkatan dalam Xiulian. Bagaimana bekerja sama 

dengan baik, dan berbagai masalah tersebut bersama-sama dikerjakan 

dengan baik, ini barulah kondisi seorang Xiulian, ini barulah yang utama. 

 

Saya bicara cukup sekian saja, lembaran pertanyaan juga sudah 

dibaca habis. (tepuk tangan meriah) Tentu saya tahu ada sebagian 

lembaran pertanyaan mungkin telah disortir oleh panitia konferensi. 

Berhubung masalah waktu, memang benar tidak bisa bicara begitu 

banyak, maka setiap kali konferensi Fa mereka selalu menyortir 

lembaran pertanyaan yang sama masalahnya, atau yang fungsinya tidak 

terlalu besar bagi konferensi Fa secara keseluruhan. Biar 

bagaimanapun, sebagai orang Xiulian harus menggunakan cara orang 

Xiulian, menggunakan pikiran orang Xiulian untuk mempertimbangkan 
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masalah, mutlak tidak boleh menggunakan pikiran manusia biasa untuk 

memikirkan masalah. Semua masalah yang anda jumpai bukanlah hal 

yang sederhana, semua bukan secara kebetulan juga bukan masalah di 

tengah manusia biasa, pasti berhubungan dengan Xiulian, berhubungan 

dengan peningkatan anda. Karena anda adalah orang Xiulian, jalan 

kehidupan anda telah mengalami perubahan, jalan Xiulian anda telah 

ditata kembali, maka di dalam jalur tersebut tiada hal yang kebetulan. 

Namun yang dimanifestasikan pasti adalah dalam kondisi kebetulan, 

karena dalam keadaan sesat ini, dalam keadaan seperti manusia biasa, 

baru dapat memperlihatkan apakah anda sedang Xiulian, baik atau tidak 

kultivasi anda, apakah menghadapai rintangan demi rintangan anda 

dapat melewatinya. Inilah Xiulian, inilah kesadaran lurus. 

Pengikut Dafa di masa pelurusan Fa sementara ini adalah 

demikian. Kelak tidak akan sama, Xiulian pengikut Dafa masa 

mendatang kondisinya tidak demikian. Karena tuntutan terhadap 

pengikut Dafa pada masa sekarang ini tinggi, tanggung jawabnya besar, 

misi sejarah yang diemban terlalu besar, (tepuk tangan) maka kondisi 

kultivasi dalam kesesatan ini menjadi sangat penting. Oleh sebab itu 

jangan dikarenakan saya tidak dapat merasakan, saya tidak dapat 

melihat hakekat Xiulian lalu saya tidak gigih maju, kalian semua betul-

betul harus memperhatikannya. Dalam lingkungan Xiulian ada banyak 

sekali hal yang dapat anda ketahui dan pahami secara tidak langsung, 

ditambah lagi dengan prinsip Dafa, saya kira semua ini sudah cukup 

membuat pikiran lurus anda lebih kuat lagi. 

Tentang prinsip Fa yang Shifu ajarkan dalam Fa ini, kalian yang 

hadir di sini, dahulu juga banyak yang pernah membaca buku-buku 

agama Buddha atau agama Tao, bahkan pernah menjadi umatnya, 

pernah berkultivasi di dalam agama tersebut, coba lihat adakah prinsip 

Fa yang diajarkan hingga tahap demikian ini? Adakah sedemikian besar, 
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sedemikian jelas? Ini sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah. Jika 

bicara tanpa tanggung jawab, saya kira mutlak tidak akan muncul hal 

seperti ini, juga tidak mungkin muncul hal-hal yang anda saksikan itu, 

roh jahat partai jahat juga tidak akan begitu takut. Hal-hal yang saya Li 

Hongzhi ajarkan ditinjau dari pengetahuan manusia biasa, telah jauh 

melampaui lingkup pengetahuan modern dan pemahaman manusia 

modern, bahkan teka-teki yang dibicarakan dalam banyak bidang 

pengetahuan, telah saya uraikan, hal-hal tersebut tidak dapat ditemukan 

dalam buku, juga tidak dapat dipelajari dalam masyarakat. Anda semua 

dalam Xiulian sudah mengetahui bahwa ini adalah Fa Buddha, ini 

adalah maha hukum alam semesta, ini adalah Fa yang benar-benar 

menyingkap kebenaran alam semesta. Saya dapat mengutarakan 

banyak sekali hal-hal yang lebih diminati oleh manusia, tetapi itu adalah 

pada tahap berikutnya. Asal-usul umat manusia, hal-hal yang terperinci, 

misteri yang terdapat pada masa-masa berbeda dalam sejarah, 

berbagai peristiwa manusia yang terjadi pada masa-masa yang berbeda, 

takoh-tokoh yang berbeda dalam sejarah, beberapa fenomena tidak 

jelas yang tidak dipercayai oleh manusia, termasuk Dewa-Dewi dan lain 

sebagainya, semuanya akan diperlihatkan dalam realita masyarakat 

manusia pada masa yang akan datang. Saat itu saya akan 

menggunakan cara lain membimbing pengikut Dafa yang akan datang, 

menggunakan cara lain memberi mereka suatu kondisi Xiulian. Bagi 

yang sekarang ini ya beginilah keadaannya. 

Pengikut Dafa terus melangkah hingga tahap terakhir mencapai 

kesempurnaan, anda masih terus diuji apakah memenuhi syarat atau 

tidak, sampai saat anda tinggal selangkah lagi akan selesai, mungkin 

bagi anda adalah ujian yang sangat-sangat krusial, karena setiap 

langkah bagi Xiulian kalian dan ujian terhadap kalian, semakin lama 

akan semakin krusial, terutama sampai pada tahap yang terakhir. 
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Tahukah kalian bahwa Dewa-Dewa kacau dari alam semesta lama, 

selama mereka masih eksis, mereka tetap akan mengendalikan anda 

hingga terakhir. Jika anda berbuat tidak benar dia pasti berusaha 

menyeret anda ke bawah. Mereka tahu, Li Hongzhi tidak akan 

meninggalkan anda, maka mereka akan menggunakan berbagai cara 

supaya anda jatuh ke bawah. Begitu pikiran seseorang kurang baik, 

akan membuat diri sendiri menjadi goyah. Oleh sebab itu semakin 

menjelang terakhir ujian terhadap kalian juga semakin berat, semakin 

krusial. 

Di bawah kondisi teraniaya yang cukup lama seperti ini, pengikut 

Dafa masih dengan teguh dan tiada hentinya membuktikan kebenaran 

Fa, sangat menderita, dengan tidak mudah sudah mendapatkannya, 

lebih-lebih tidak boleh mengendurkan diri. Jangan sampai karena pikiran 

kacau sesaat, atau secara perlahan-lahan telah mengendur terhadap 

diri sendiri, sehingga diri sendiri terlepas dari kondisi Xiulian ini, takdir 

kesempatan begitu sirna, semuanya akan menjadi sia-sia. Kejahatan 

memang dengan segala akal muslihat menarik anda jatuh ke bawah, 

ada sebagian Dewa tidak menginginkan anda Xiulian meningkat ke atas. 

Kalian jangan menganut pemikiran yang demikian: mereka berbuat baik 

demi kita, demi peningkatan xiulian kita. Bukan demikian! Mereka 

berupaya menyeret kalian jatuh ke bawah, tidak menghendaki kalian 

meningkat ke atas. Kalian semua harus berpikir demikian, 

sesungguhnya memanglah demikian. Dewa dari taraf kondisi berbeda 

menganut pemikiran taraf kondisi berbeda pula, dalam pelurusan Fa 

mereka tidak dapat melihat apa sebenarnya keadaan terakhir alam 

semesta, ada sebagian justru tidak terima terhadap pengikut Dafa dan 

pelurusan Fa. Hanya mereka yang mengetahui keadaan sebenarnya, 

mereka baru bisa melihat keseriusan masalah ini, mereka barulah tidak 

berani berbuat macam-macam. Apabila pelurusan Fa seluruh alam 
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semesta kali ini mengalami kegagalan, maka alam semesta tidak akan 

eksis lagi, semuanya akan tercerai-berai. Sumber asal materi semuanya 

akan tercerai-berai, jika di dalam badan langit yang tanpa benda ingin 

membentuk kembali sesuatu, proses ini boleh dikatakan adalah suatu 

proses waktu yang sangat menakutkan, lagi pula tanpa adanya takdir 

kesempatan itu, tanpa adanya syarat itu juga tidak akan dapat terbentuk. 

Pengikut Dafa semua tahu, hal yang saya bicarakan makin lama 

semakin tinggi, semakin luas, semakin memanifestasikan sejumlah  hal 

di dalam pelurusan Fa. Sebagai praktisi baru, sebagai praktisi yang tidak 

gigih maju, mungkin akan semakin mudah terjadi lepas-kaitan dalam 

daya pemahaman anda, semakin mudah tidak dapat memahaminya. 

Apa boleh buat, saya harus mengutarakan Fa dari keseluruhan situasi 

pelurusan Fa, maka harus diutarakan sedemikian rupa. Saya harap 

semua orang yang telah memperoleh Fa ini dapat menyayanginya, 

jangan kehilangan kesempatan takdir ini. Dahulu di masa awal 

pembabaran Fa saya  pernah mengatakan demikian, seandainya saya 

tidak dapat menyelamatkan anda maka siapapun juga tidak dapat 

menyelamatkan anda. Sesungguhnya bukan hanya tidak dapat 

menyelamatkan, bahkan sudah tidak ada lagi kesempatan takdir seperti 

ini, karena kali ini umat manusia melangkah hingga tahap ini seyogianya 

sudah melangkah sampai yang terakhir. Dengan berakhirnya pelurusan 

Fa dan Fa meluruskan dunia manusia kali ini, maka umat manusia 

berikutnya  sudah merupakan manusia baru, manusia yang dapat 

melewati masa lalu juga akan terjadi perubahan, bahkan bentuk luarnya 

juga akan mengalami perubahan. 

Saya tidak banyak bicara lagi, harap anda sekalian berbuat 

semakin baik di saat yang terakhir, jangan sekali-kali bermalasan, 

jangan sekali-kali mengendurkan diri, jangan sekali-kali bersikap apatis. 

Ada lagi yang tadi saya katakan, tentang satu bentuk kekurangan, satu 
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hal kebocoran dari pengikut Dafa, yaitu masalah di antara kalian yang 

tidak sudi menerima kritikan. Harus dapat menerima pendapat orang lain 

yang positif, bahkan pendapat yang negatif, harus sanggup menerima 

sentuhan, sejak sekarang sifat hati yang demikian harus disingkirkan. Ini 

bukanlah masalah tentang   saya menghendaki anda meningkatkan diri 

sedikit demi sedikit di dalam ceramah Fa  pada umumnya, ini 

merupakan sebuah masalah amat besar yang sangat krusial, yang 

terakhir dan juga harus disingkirkannya sekarang. Saya cukup bicara 

sekian. (tepuk tangan meriah jangka panjang) 

Praktisi yang di belakang semua telah mendengar dengan jelas 

bukan? (tepuk tangan) Praktisi yang di belakang walaupun jauh tidak 

ada masalah, Fashen saya yang tak terhitung berada di belakang kalian. 

(tersenyum) (semua praktisi tepuk tangan meriah). 

 


