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Anda sekalian telah berjerih payah. (tepuk tangan).

Sebagai seorang yang Xiulian, terutama pengikut Dafa di masa
Pelurusan Fa, kewajiban yang kalian pikul terlalu berat, telah
menanggung misi amat besar yang dianugerahkan sejarah kepada
kalian. Namun anda sekalian melakukannya dengan sangat baik, Shifu
boleh mengatakan secara demikian tentang hal ini dihadapan semua
mahluk hidup alam semesta, dengan kata lain mereka semua sangat
kagum. Jangan dilihat pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan diatas
dunia seolah-olah sangat mirip dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
manusia biasa sehari-hari, sesungguhnya titik tolak pengikut Dafa dan
tujuan dari hal yang dilakukan sama sekali berbeda dengan manusia
biasa. Karena dunia manusia ini memang menyesatkan, manusia biasa
tersesat ditengah realita sehingga sulit membedakan dengan jelas
antara benar dan palsu, baik mereka mengerti maupun tidak, pengikut
Dafa hanya sekedar memanfaatkan bentuk formalitas manusia biasa
untuk menyelamatkan mahluk hidup. Bagi orang Xiulian, justru karena
kesesatan dari masyarakat manusia, maka baru dapat Xiulian ditengah
lingkungan ini, orang yang berhasil Xiulian baru terhitung luar biasa.

Mayoritas praktisi didalam seluruh proses pembuktian kebenaran
Fa secara dasar penampilannya sangat baik. Tentu ada sebagian yang
tidak baik, tetapi mereka yang tidak baik itu justru datang untuk
melakukan hal buruk, kekuatan lama memang mengatur mereka untuk
melakukan hal-hal itu, maka tak peduli penampilan dia ditengah
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pengikut Dafa biasanya bagaimana, sampai pada saat krusial, itu
barulah penampilan dia yang sesungguhnya. Sekalipun biasanya
ucapan dan penampilannya lebih baik lagi dihadapan para praktisi,
sampai

pada

saat

krusial,

itu

barulah

perwujudan

dia

yang

sesungguhnya.

Anda sekalian telah melangkah maju dari masa-masa sulit yang
diliputi hujan badai. Dilihat dari situasi sekarang, sudah tidak bisa
disamakan dengan masa lalu. Saat baru dimulainya 20 Juli 1999,
betapa menjadi-jadinya kecongkakan kejahatan, telah memasang
strategi jahat yang benar-benar ingin menempatkan pengikut Dafa
kedalam jurang kebinasaan. Sekarang anda sekalian bukankah telah
melihat, sejarah bukan diciptakan demi kejahatan-kejahatan ini, sejarah
adalah diciptakan demi menghasilkan pengikut Dafa, demi semua
mahluk hidup dapat terselamatkan pada saat-saat terakhir. (tepuk
tangan). Pada zaman-zaman yang jauh lampau dalam sejarah, manusia
telah melewati banyak peradaban dari masa-masa yang berbeda,
didalam jiwa manusia telah diisi dengan banyak unsur dari berbagai
kebudayaan sejarah sejak dulu hingga kini. Segala sesuatu yang
ditampilkan oleh manusia dalam kebudayaan sejarah masa akhir-akhir
ini, dan segala sesuatu yang ditampilkan oleh kehidupan diatas bumi ini
pada zaman jauh lampau, dalam pandangan manusia biasa semua itu
merupakan sejarah umat manusia, serta proses berkembang biak
kehidupan, dalam pandangan para ilmuwan dianggap sebagai proses
evolusi kehidupan. Sesungguhnya semuanya juga bukan. Keseluruhan
dari triloka, termasuk segenap kehidupan dalam masyarakat manusia,
adalah diciptakan, dibentuk, datang, eksis, diadakan demi alam semesta
pada saat-saat terakhir ditengah Pelurusan Fa, agar semua mahluk
hidup dapat tertolong, dapat terselamatkan. Dapat juga dikatakan, triloka
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adalah diciptakan demi tujuan ini, demi menolong semua mahluk hidup
dalam alam semesta.

Pada masa sejarah yang jauh lebih lampau, dalam ruang dimensi
tingkatan manusia ini, dalam lingkungan manusia ini, pada bidang
lapisan materi yang terbentuk oleh molekul, sama sekali tidak ada
eksistensi manusia. Manusia modern telah menemukan kehidupan luar
planet ditengah penyelidikan, memang betul, dahulu adalah kehidupan
demikian yang menyebar memenuhi bidang lapisan yang terbentuk oleh
molekul ini, belum pernah ada manusia. Mengapa kemudian Dewa telah
menciptakan manusia? Karena alam semesta ingin direkonstruksi,
semua mahluk hidup ingin diselamatkan, triloka memerlukan sebuah
lingkungan

semacam ini sebagai pusat dari penataan kembali alam

semesta, dengan mengajarkan Fa dalam lingkungan khusus ini, maka
mahluk hidup dari berbagai lingkup dunia semua dapat mendengarnya.
Adalah demi tujuan mulia untuk menyelamatkan mahluk hidup dari
segenap alam semesta, maka diciptakanlah triloka, terutama manusia
yang berada dalam triloka. Dengan demikian segala sesuatu yang
muncul dalam setiap periode sejarah, termasuk sejarah manusia akhirakhir ini, semua adalah demi menciptakan kebudayaan bagi manusia,
bagi manusia sekarang ini agar dapat memahami Fa, mutlak bukan
demi tujuan untuk manusia sendiri bagaimana menempuh hidup, lebihlebih bukan demi manusia untuk bagaimana berkembang, bagaimana
menciptakan kehidupan yang indah ditengah masyarakat manusia.
Manusia boleh mendambakan keindahan, juga boleh menjalaninya
secara demikian, tetapi muculnya triloka dan manusia mutlak bukan
demi tujuan ini.
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Jika keadaannya demikian, coba anda semua pikirkan, peristiwa
yang terjadi didalam proses sejarah, bahkan peristiwa yang lebih besar
lagi, bukankah semuanya mempunyai tujuan? Bukankah semuanya
sedang mengukuhkan sesuatu bagi umat manusia sekarang ini?
Sebagai contoh, jika didalam sejarah tidak ada Sakyamuni, tidak ada
Yesus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Lao-Zhi dan lain-lain, apakah
orang-orang tahu apa yang disebut keyakinan sejati, apa yang disebut
Dewa, apa yang disebut Buddha, apa yang disebut Tao, bagaimana
menjalani Xiulian, kandungan makna dari Xiulian itu apa? Kandungan
makna dari surga itu apa? Jika semua ini kosong putih didalam benak
manusia, maka tingkat kesulitan saya dalam mengajarkan Fa sekarang
ini tentu luar biasa. Saya bahkan harus dari mula menjelaskan semua
pengertian ini kepada manusia, dengan demikian sudah tidak dapat
disebut mengajarkan Dafa. Pada setiap periode dalam sejarah, kondisi
berbeda dari kehidupan yang ditampilkan oleh setiap bangsa,
pemahaman universal dalam membedakan lurus dan serong, baik dan
buruk, bajik dan jahat, semua ini adalah diciptakan oleh Dewa bagi
manusia didalam kurun waktu yang amat panjang, dengan mempunyai
tujuan agar manusia secara paling dasar dapat memahami apa yang
disebut baik, buruk, bajik, jahat. Dengan demikian didalam penyebaran
Dafa secara luas, disaat mulai menyelamatkan mahluk hidup, manusia
akan dapat memahami semua ini, dapat mengerti Fa ini baik atau tidak
baik, lurus atau tidak lurus.

Didalam proses sejarah, manusia juga telah mengenal Dewa. Apa
itu Dewa? Walaupun pengenalannya sangat dangkal, tetapi manusia
semua tahu Dewa adalah agung dan sakral. Meskipun kehidupan yang
berbeda mempunyai konsep pemahaman yang berbeda terhadap Dewa,
namun semuanya menganggap para Dewa bersikap baik terhadap
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manusia, serta dapat menolong manusia. Tokoh pahlawan yang muncul
pada tiap dinasti dan tiap zaman dalam sejarah Tiongkok, serta tokoh
unggul yang termanifestasi dalam penciptaan peradaban sejarah,
sesungguhnya semua adalah sedang mengukuhkan berbagai macam
cara berpikir bagi manusia, mengukuhkan struktur pikiran dan cara
berpikir manusia seperti sekarang. Ini adalah sebuah proyek agung
yang menciptakan struktur pikiran dari sebuah spesies kehidupan
seperti manusia ini. Ini adalah sebuah proyek yang berlangsung dalam
kurun waktu yang amat panjang, setelah manusia mengalaminya, baru
dapat memahami berbagai kejadian dan kandungan makna kebudayaan
itu. Bagi manusia, setelah terjadi sebuah peristiwa, manusia telah tahu
apa makna dari peristiwa ini, melalui peristiwa ini masih harus tahu
penampilan intern dari peristiwa ini. Misalnya apa itu kebaikan,
bagaimana kondisi kebaikan

itu, makna apa yang terkandung

didalamnya, lingkupnya ada beberapa macam; bagaimana bentuk
kejahatan; bagaimana bentuk kebaikan; bagaimana bentuk keburukan.
Manusia didalam realitas kehidupan dapat memahami semua ini dengan
sungguh-sungguh, dan benar-benar menyadari kandungan makna
tersebut, dengan demikian baru dapat mempunyai pemahaman yang
mendalam terhadap semua itu. Ini bukanlah dengan sederhana dalam
sekejap sudah dapat membuat manusia mengerti.

Saat awal Dewa menciptakan jiwa manusia, didalam pikiran
manusia tidak ada sesuatu apapun, sama sekali kosong, tidak ada
perbedaan antara baik dan buruk, baik dan jahat sama-sama eksis,
kontras perbandingannya sangat besar, gembira dianggap baik, tidak
gembira dianggap buruk. Manusia modern sudah berbeda. Mengapa
manusia sekarang sampai masa akhir-akhir ini telah berubah secara
mendadak jadi lebih berakal budi? Ini telah terjadi perubahan baru lagi
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dari apa yang saya katakan perihal penciptaan manusia didalam proses
sejarah, karena ada kehidupan tingkat tinggi yang reinkarnasi menjadi
manusia. Bagi manusia sendiri, sesungguhnya proses sejarah manusia
adalah sebuah proses pengukuhan perilaku dan pikiran manusia, yaitu
proses penciptaan manusia yang benar-benar seperti sekarang ini.
Semua ini untuk tujuan apa? Tepat adalah untuk manusia agar dapat
memahami Fa didalam penyebaran Dafa secara luas. Dengan demikian
dapat dikatakan, peristiwa ini sudah diatur, sudah mulai dikukuhkan
sejak kurun waktu yang amat panjang dalam sejarah.

Saya masih ingin memberitahu anda sekalian perihal siapa yang
benar-benar Xiulian, siapa yang benar-benar berkeyakinan sejati.
Dahulu ada banyak orang mengatakan bahwa ada cara Xiulian yang
begini, cara Xiulian yang begitu, Xiulian yang demikian rupa, keyakinan
terhadap Dewa yang demikian rupa. Saya beritahu kepada anda
sekalian, tak peduli telah datang berapa banyak Dewa, berapa banyak
Sang Sadar dalam sejarah, misi mereka yang sesungguhnya adalah
mengukuhkan kebudayaan Xiulian dan keyakinan sejati yang diperlukan
bagi Dafa; (tepuk tangan) Siapapun juga tidak ada yang menyelamatkan
manusia, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, ini
dikarenakan cara Xiulian yang dahulu adalah untuk mengukuhkan
fondasi bagi Dafa sekarang yang benar-benar dapat menyelamatkan
manusia. Dahulu dalam hal-hal yang dilakukan oleh Dewa yang turun ke
bumi, memang benar ada kehidupan yang diselamatkan keatas, tetapi
itu bukan diri sesungguhnya dari orang tersebut, melainkan jiwa
sekundernya; bahkan tubuh yang mengantarkan para Dewa yang turun
ke bumi menyelamatkan manusia ketika itu, yang juga berupa manusia,
masih

sedang

reinkarnasi

didalam

dunia,

bahkan

tubuh

yang

mengantarkan mereka sendiri masih belum terselamatkan. Dengan kata
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lain, didalam sejarah semuanya berseru menyelamatkan manusia,
menyelamatkan manusia, tetapi siapapun juga tidak ada yang telah
menyelamatkan manusia. Sakyamuni saat mengajarkan Dharma ketika
itu, pengikutnya bertanya kepadanya: “Guru terhormat, dapatkah
berkultiasi menjadi Tathagatha dengan tanpa meninggalkan kehidupan
duniawi?” Yaitu dapatkah berkultivasi menjadi Dewa, menjadi Buddha
dengan tidak

memisahkan diri dari lingkungan kehidupan dan

lingkungan masyarakat manusia biasa didalam dunia? Sakyamuni
setelah berpikir mengatakan : “Itu harus menunggu saatnya raja sakral
pemutar roda hukum turun ke bumi baru dapat diwujudkan.” (tepuk
tangan) Dua ribu tahun lebih telah berlalu, segenap penganut berbagai
agama orthodoks sedang menanti, apa yang dinantikan? Apakah
menanti Dewa bermanifestasi nyata diatas langit? Menanti setelah
datangnya Dewa, tidak perlu lagi berkultivasi atau tak peduli kultivasinya
baik atau buruk, juga tak peduli orang baik atau buruk, lalu bersamasama naik ke surga?

Tentu saja, tak peduli siapakah saya, orang-orang tahu saya
sedang mengajarkan Fa menyelamatkan manusia di dunia. Shifu hanya
dengan satu tubuh fisik manusia biasa mengutarkan Fa kepada anda
sekalian disini. Ada banyak manusia biasa mempunyai pandangan yang
berbeda dalam pengenalannya terhadap Shifu. Tidak jadi masalah,
percaya atau tidak juga tidak jadi masalah. Saya tidak mengatakan
bahwa saya adalah Dewa, Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah
Buddha, orang-orang di dunia boleh saja menganggap saya sebagai
manusia yang biasa-biasa saja, segala sesuatu yang saya lakukan juga
adalah dilakukan dengan cara manusia, didalam menyelamatkan
pengikut Dafa dari masa Pelurusan Fa, saya melakukannya dengan
cara manusia yang biasa-biasa saja. Didalam lingkungan masyarakat ini,
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ditengah ruang dimensi yang menyesatkan ini, tidak akan ada satu
kehidupan tingkat tinggi apapun yang menggunakan cara penampilan
Dewa langit secara nyata disaat menyelamatkan manusia, sepenuhnya
dengan perbuatan mukzizat menyelamatkan manusia diatas dunia
(tepuk tangan). Bila dalam skala kecil, menyangkut orang-orang tertentu,
atau demi menciptakan kebudayaan dalam sejarah, itu lain soal.
Manusia memang demikian. Tentu saja tidak ada hal apapun yang
absolut. Mungkin disaat Fa meluruskan dunia manusia, saya seyogianya
akan menggunakan cara-cara Dewa melakukannya, karena saat itu
harus dilakukan secara demikian. Pada awal dan akhir dimulainya
Pelurusan Fa alam semesta, dengan cara-cara Dewa melakukan
pekerjaan ditengah masyarakat secara skala besar, akan menimbulkan
keterikatan bagi orang Xiulian.

Ada orang yang berpikir, betapa besar kemampuan Dewa,
mengapa tidak menolong orang-orang miskin, menghukum orang-orang
jahat? Mengapa tidak melakukan perbuatan mukzizat? Terbentuknya
masyarakat manusia dan triloka niscaya telah mengukuhkan bentuk
eksistensi dan tujuannya. Ini memang adalah sebuah masyarakat yang
menyesatkan,

memang

adalah

masyarakat

yang

tidak

memperkenankan mahluk hidup dapat sepenuhnya melihat keadaan
sebenarnya. Siapapun yang Xiulian disini, semuanya harus dengan cara
manusia biasa didalam kesesatan ini menjadi orang yang baik,
melakukan hal-hal yang baik, melepaskan keterikatan, dengan demikian
baru dapat lepas dari sini, itu barulah disebut Xiulian. Jika sepenuhnya
dengan cara-cara Dewa berbuat sesuatu disini, semua itu tidak
termasuk Xiulian. Didalam sejarah ada banyak orang yang berkultivasi
Tao melakukan perbuatan mukzizat diatas dunia, itu adalah sedang
menciptakan kebudayaan sejarah. Mengapa sampai masa akhir-akhir ini
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jarang

sekali

ditemukan?

Karena

semakin

dekat

dengan

saat

pengajaran Dafa, maka semakin tidak diizinkan hal-hal semacam ini
muncul terlalu banyak. Setelah sampai waktu dekat ini dimulainya
Pelurusan Fa, saat pengikut Dafa di masa pelurusan Fa ingin menjalani
Xiulian, tuntutannya menjadi tinggi; khususnya disaat kehidupan spesifik
semacam ini dalam alam semesta mulai membuktikan kebenaran Fa,
mulai menyempurnakan diri sendiri, lingkungan disini jadi semakin
penting, tuntutannya semakin ketat, jarang sekali memperkenankan
manusia melihat keadaan sebenarnya. Karena sekelompok kehidupan
ini berkultivasi dengan sangat tinggi, tuntutan bagi mereka seyogianya
juga tinggi; sekelompok kehidupan ini memikul kewajiban sejarah yang
besar, maka mereka harus melangkah keluar dari suatu lingkungan
yang amat sulit, (tepuk tangan). Oleh sebab itu dikatakan pengikut Dafa
luar biasa.

Kondisi Xiulian yang dihadapi pengikut Dafa sekarang ini, boleh
dikatakan berbeda dengan cara dan kondisi Xiulian apapun dalam
sejarah. Saya selalu mengatakan, keikutsertaan kekuatan lama adalah
suatu penganiayaan, adalah suatu gangguan. Jika yang diselamatkan
oleh para Dewa dalam sejarah adalah jiwa sekunder manusia dan
bukan tubuh utama dari orang itu sendiri, coba anda semua pikirkan,
cara penyelamatan manusia semacam ini bila khusus ditujukan bagi
Xiulian pengikut Dafa sekarang apakah dapat berfungsi? Tubuh utama
pengikut Dafa, termasuk orang-orang di dunia semuanya berada di
permukaan, dengan demikian yang mereka lakukan itu apakah benar?
Apakah dapat berhasil? sama sekali tidak cocok, maka baru dikatakan
bahwa mereka sedang mengganggu. Cara Xiulian, bentuk Xiulian yang
saya ingin anda sekalian jalani hari ini, adalah Xiulian dengan cara
semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat manusia biasa, adalah
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membuktikan

kebenaran

Fa

dengan

semaksimal

mungkin

memanfaatkan cara-cara manusia biasa. (Tepuk tangan). Ini tidak
pernah ada dalam sejarah. Bagi para dewa, bagaimana secara khusus
menghadapi cara Xiulian seperti ini, mereka tidak tahu menahu, saat
melakukan pekerjaan bersangkutan sama sekali tidak cocok, oleh sebab
itu mereka mutlak merupakan suatu gangguan bagi Xiulian pengikut
Dafa. Bukan dikatakan mereka tidak punya kemampuan, adalah karena
alam semesta dahulu memang telah menciptakan kehidupan secara
demikian, alam semesta dahulu hanya memiliki kecerdasan semacam
itu. Didalam pelurusan Fa kali ini, alam semesta telah menyehatkan apa
yang dahulu tidak sehat. Telah merubah apa yang dahulu dalam alam
semesta tidak mampu dilakukan karena terbatasnya kemampuan,
dengan demikian pengikut Dafa baru dapat terselamatkan, baru dapat
Xiulian mencapai kesempurnaan. Jika menuruti cara Xiulian seperti
dahulu, pengikut Dafa hari ini tidak ada satupun yang dapat Xiulian
mencapai kesempurnaan.

Hanya dengan mengikuti cara pencapaian, cara Xiulian dan cara
peyelamatan manusia yang sungguh-sungguh dari Dafa hari ini barulah
dapat mencapai kesempurnaan, (tepuk tangan) bukan saja mencapai
kesempurnaan, namun juga benar-benar telah menyelamatkan orang
tersebut, menyelamatkan jiwa utama orang tersebut. (tepuk tangan)
Bagi mereka yang disebut Dewa yang mencoba mengendalikan
pelurusan Fa, hanya mengetahui sebagian, hanya mengetahui dahulu
tidak mengetahui sekarang dan akan datang, hanya mengetahui
formalitas tidak mengetahui makna yang terkandung, saat melakukan
pekerjaan kemampuan mereka tidak menjangkau, telah membentuk
gangguan yang serius bagi Perlurusan Fa itu sendiri dan Xiulian
pengikut Dafa. Maka saya katakan, segala sesuatu yang saya lakukan
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sekarang ini tidak sama dengan yang ada dalam sejarah. Penganiayaan
pengikut Dafa dengan umat kristiani didalam sejarah, dilihat dari
bentuknya adalah sama-sama sedang dianiaya, namun sebagai orang
Xiulian, sebagai kehidupan yang melangkah menuju Dewa, apa yang
ditampilkan tidaklah sama. Menanggung segalanya dengan pasrah
dikarenakan dahulu alam semesta tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan masalah sumber asal sejarah, yang membuat kehidupan
tingkat

tinggi

juga

ikut

mencelakakan

Dewa,

bersamaan

juga

menganiaya orang-orang yang melangkah menuju Dewa; bagi sejarah,
bagi sejarah alam semesta, bagi Dewa, semua ini adalah tidak
terhormat. Saya hari ini bukan hanya menempuh jalan yang berbeda
dengan dahulu yang mereka lalui, melainkan adalah perbedaan antara
masa

mendatang

dengan

dahulu,

adalah

cara

Xiulian

yang

dianugerahkan Dafa kepada manusia yang memang demikian rupa,
saya dan para pengikut Dafa juga sedang mengukuhkan fondasi bagi
masa mendatang, cara Xiulian di masa mendatang akan selamanya
begini! (tepuk tangan). Ini barulah disebut benar-benar menyelamatkan
manusia, ini barulah dapat benar-benar menyelamatkan manusia.

Ini bukanlah sesuatu yang dapat dirubah dengan kemauan
seseorang yang ingin merubahnya. Anda semua tahu, sekarang adalah
masa Pelurusan Fa, alam semesta sedang diperbaharui, direkonstruksi ,
diciptakan ulang. Dalam kondisi demikian baru dapat menutupi
kekurangannya, perbaikan kekurangan baru dapat berhasil dilakukan
hanya disaat rekonstruksi maha cakrawala, maka ini merupakan
kesempatan takdir. Kehidupan apapun juga tidak diizinkan mengganggu
dan merusak kesempatan takdir semacam ini, siapa yang telah
mengganggu dia tentu berdosa, siapa yang telah mengganggu dia tentu
harus menanggungnya.
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Pembicaraan saya tadi itu, secara dasar telah meringkas
perbedaan cara Xiulian pengikut Dafa sekarang dengan Xiulian orang
dahulu. Karena jika seseorang ingin memperoleh penyelamatan,
haruslah dia sendiri melangkah keluar dari lingkungan yang sulit dan
derita, dari kesusahan, dari kepentingan pribadi, dari perasaan dan
nafsu keinginan. Hal apapun juga dapat bersangkutan dengan
kepentingan langsung orang Xiulian, hal apapun juga dapat menyentuh
sesuatu yang menjadi keterikatan dalam diri anda, emosi anda, Xinxing
anda dan pikiran anda. Bagaimana anda melangkah, apa yang anda
pilih, disitulah letak perbedaannya. Jika sebaliknya, itu adalah manusia
biasa. Jika anda dapat melangkah keluar dari prinsip manusia biasa,
melangkah keluar dari keterikatan manusia biasa, maka anda adalah
Dewa. (tepuk tangan). Ini adalah mutlak berbeda dengan cara Xiulian
dahulu.

Dahulu orang masuk kedalam kelenteng, masuk kedalam biara,
masuk kedalam gunung, berkultivasi dengan menghindari orang-orang
di dunia, tubuh orang itu sendiri tidak mengalami terlalu banyak ujian
Xinxing dan sentuhan langsung terhadap keterikatannya, maupun
pengujian paling langsung yang menyangkut kepentingan dirinya, maka
orang itu sendiri sama dengan tidak berkultivasi. Kendati dia telah
melepaskan kehidupan normal sebagai manusia didalam hidupnya, ini
bagi dia dapat dikatakan semata-mata telah memilih cara hidup yang
lain macam. Jika jiwa sekundernya benar-benar dapat berhasil
berkultivasi, maka dari dalam tubuhnya keluar satu jiwa sekunder yang
telah menjadi Dewa, bagi dia itu berarti memiliki kemujuran, pada
kehidupan berikutnya orang tersebut akan memperoleh keberuntungan,
memperoleh keberuntungan diatas dunia, hanya sebatas itu. Ditinjau
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dari tujuan Xiulian sebagai sebuah kehidupan, siapa yang Xiulian
dengan menginginkan hal-hal tersebut? Dibicarakan secara dasar,
triloka bukan diciptakan demi hal ini, semua mahluk hidup juga bukan
datang demi hal ini. Maka dengan kata lain, Xiulian pengikut Dafa
sekarang ini barulah paling agung, adalah penciptaan sejarah, maka
perihal kalian menempuh jalan sendiri dengan lurus adalah sesuatu
yang sangat krusial.
Saya selalu mengatakan, pengikut Dafa tidak boleh melangkah ke
sisi ekstrim, harus menempuh jalan kalian dengan lurus. Anda berpikir
yang bukan-bukan, hari ini anda berkesadaran sesat, besok anda
terhanyut oleh gejolak hati melakukan sesuatu hal, dibawah dorongan
mentalitas pamer terus menerus melakukan hal-hal yang bodoh, semua
adalah penampilan langsung dari jiwa utama anda, jiwa anda sendiri.
Orang seperti ini dapatkah mencapai kesempurnaan? Karena perilaku
anda semua adalah ditampilkan oleh tubuh utama anda yang Xiulian ini,
sedangkan yang ingin diselamatkan tepat adalah tubuh utama ini,
kehidupan yang demikian bolehkah diletakkan di tempat Dewa? Tentu
tidak boleh, oleh sebab itu kalian harus melakukan dengan baik, Xiulian
secara rasional dan sadar jernih dengan menggunakan pikiran lurus.
Anda boleh Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan cara
hidup manusia biasa. Asalkan Shifu mengatakan itu boleh, maka anda
jangan ragu-ragu. Lakukanlah menuruti cara hidup manusia biasa,
karena jalan kalian memang ditempuh secara demikian, manusia harus
diselamatkan dengan cara demikian. Dewa di masa mendatang bila
ingin datang menyelamatkan manusia, dia juga harus melakukannya
secara demikian, karena alam semesta yang akan datang dalam hal
menyelamatkan manusia, objek yang khusus ditujukan adalah tubuh
utama manusia. Oleh sebab itu jangan melihat bagimana bentuk Xiulian
ataupun cara keyakinan terhadap Dewa yang dahulu itu juga jangan
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melihat betapa besar kekuatan mereka, kalian barulah yang benarbenar sedang Xiulian. (tepuk tangan) Alam semesta sedang diluruskan
Fa, Dewa yang mereka percayai juga sedang ditata kembali posisinya,
mereka masih mau kemana untuk dapat diselamatkan? Bagaimana naik
ke surga? Dunia surga juga sedang direkonstruksi, mereka pergi ke
surga yang mana? Kalian barulah kehidupan yang paling agung, yang
penuh martabat dan luar biasa, yang benar-benar melangkah menuju
surga ditengah penyelamatan semua mahluk hidup. (Tepuk tangan)
Perkataan yang tadi saya ucapkan adalah khusus ditujukan
kepada pengikut Dafa kita. Sebagai orang yang tidak Xiulian atau
praktisi baru, anda mungkin tidak begitu mengerti apa yang saya
katakan, juga merasa sangat misterius. Tidak apa-apa, saya disini tidak
akan merugikan bagi manusia, tidak ada unsur buruk bagi manusia. Jika
anda tidak mengerti boleh perlahan-lahan dimengertinya, anda boleh
perlahan-lahan memahami orang-orang Xiulian ini melalui pemahaman
anda.
Terakhir saya masih ingin menegaskan sejenak atas sebuah
masalah. Ada praktisi tertentu sangat tidak berkepala dingin, keterikatan
hatinya kuat sekali! Bila mendengar sedikit apa saja, melihat sedikit apa
saja, bahkan merasa dirinya mempunyai sedikit kemampuan apa, atau
merasa dirinya seolah-olah adalah sosok seseorang, maka dia mulai
bertindak kacau balau, menjadi tergila-gila dan tidak waras.

Apakah

anda masih dapat berkultivasi? Tak peduli anda adalah siapa, hari ini
jika saya tidak dapat menyelamatkan anda, anda niscaya adalah hantu
dalam neraka! Mengapa begitu tidak rasional? Mengapa menyebarkan
hal-hal yang mengganggu Xiulian praktisi dan pembuktian kebenaran Fa
ditengah para praktisi? Apakah ini hanya merupakan masalah “timbul
gangguan iblis oleh perasaan sendiri” dari diri anda? Anda sedang
mengganggu Dafa. Apakah ini dosa yang kecil? Jika saya Li Hongzhi
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hari ini tidak mengakui anda sebagai pengikut Dafa, tidak mengakui
anda sebagai praktisi saya, coba anda pikirkan apakah anda masih ada?
Triloka juga adalah diciptakan demi ini, tak peduli betapa besarnya
badan langit dari alam semesta, segenap kehidupan juga sedang
mengamati tempat ini, segenap kehidupan juga harus diakui disini, oleh
sebab itu saya menasehati praktisi yang masih tidak rasional, anda
harus bangkitkan rasional, anda harus bertanggung jawab terhadap jiwa
anda; dikarenakan keterikatan hati anda, barulah menyebabkan anda
didominasi, diganggu dan dikendalikan oleh kehidupan jahat dari luar,
yang membuat anda begitu tidak rasional.
Perkataan tadi, Shifu mengatakannya lebih keras. Anda sekalian
mungkin telah melihat, dalam satu periode akhir-akhir ini, saya kadangkadang berbicara lebih keras khusus ditujukan kepada praktisi seperti ini,
karena saya telah melihat akibat mereka yang menakutkan. Tak peduli
bagaimana kalian memahami, tak peduli bagaimana pemahaman orangorang yang tidak mengerti saya dan pengikut Dafa, saya Li Hongzhi
adalah datang demi semua mahluk hidup, saya sedang menyelamatkan
semua mahluk hidup, saya tidak ingin melihat satu kehidupan apapun
yang memusnahkan dirinya sendiri, karena saya adalah datang demi
anda! (tepuk tangan). Saya cemas, saya cemas demi kalian, waktu
sudah semakin mendesak. Anda sekalian telah melihat, perubahan
situasi juga sangat besar. Jika penganiayaan ini mendadak berakhir,
maka sudah tidak ada kesempatan apapun, segalanya sudah akan
ditentukan.

Saya sudah cukup lama tidak menghadiri Konferensi Fa kalian,
maka ingin lebih lama lagi berada bersama anda sekalian. (Tepuk
tangan). Saya dengar kabar ada praktisi datang dari Rusia, masih ada
yang datang dari beberapa negara di Eropa timur, untuk datang satu kali
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sangat sulit, dalam hal ekonomi dan berbagai aspek juga sangat sulit.
Masih ada sebagian lainnya adalah praktisi baru, mereka semua belum
pernah bertemu dengan saya, dan selalu ingin bertemu dengan Shifu.
Ada banyak praktisi lama sudah cukup lama waktu juga tidak bertemu
dengan Shifu. Sepertinya kalian ada banyak perkataan ingin diutarakan,
hari ini jika saya meninggalkan tempat ini, kalian akan sangat kecewa.
(Shifu tersenyum) (tepuk tangan). Dengan demikian, kita masih
mengikuti cara

lama, kalian jika ada sesuatu yang ingin diutarakan,

sebaiknya kalian tulis diatas lembaran kertas dan diserahkan kesini,
kemudian saya menjawabnya bagi anda sekalian.

Anda sekalian benar-benar telah berjerih payah. Cuaca sudah
berubah dingin. Disaat musim panas kalian mengklarifikasi fakta dan
membuktikan kebenaran Fa didepan konsulat, di jalan-jalan dan didalam
berbagai lingkungan, walaupun cuaca panas tetapi masih dapat diatasi.
Begitu sampai pada cuaca yang lebih dingin, kondisi alam akan
menimbulkan kesulitan tertentu bagi anda sekalian. Dalam hal ini kalian
tidak dikarenakan buruknya kondisi alam lalu tidak melakukan apa-apa
lagi, sebaliknya, kalian masih sedang giat, tidak mengendurkan diri,
benar-benar luar biasa. Kehidupan masa mendatang, manusia masa
mendatang semua harus berterimakasih kepada kalian, karena dimasa
mendatang manusia yang dapat dipertahankan adalah berkat kalian
sehingga mereka barulah dipertahankan. (tepuk tangan). Orang-orang di
dunia sekarang berada dalam kesesatan, ditengah pengikut Dafa
berada dalam apa yang disebut pengujian, semua mahluk hidup juga
berada dalam kondisi yang menyesatkan.

Manusia dikemudian hari

semua akan tahu siapa pengikut Dafa, semua akan tahu pengikut Dafa
luar biasa, dan manusia yang tertinggal semua akan berterima kasih
kepada pengikut Dafa.
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Li Hongzhi
21 November 2004
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