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Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York Tahun 2007 

Li Hongzhi 

7 April 2007 di Manhattan 

Salam untuk anda sekalian! (Tepuk tangan) Anda sekalian sungguh bersusah 
payah! (Tepuk tangan) 

Konferensi Fa sudah menjadi konferensi meriah dari pengikut Dafa, yang hadir di 
sini ada yang datang dari jauh-jauh dengan mengesampingkan jarak, untuk dapat 
menemukan jarak kesenjangan, menemukan kekurangan melalui konferensi Fa, lalu 
mengejar ketinggalan. Peningkatan Xiulian pribadi dari pengikut Dafa sudah bukan 
masalah lagi, pencapaian kesempurnaan dari pengikut Dafa juga sudah bukan 
masalah lagi, satu hal penting yang dewasa ini harus dilakukan adalah bagaimana 
lebih banyak menyelamatkan makhluk hidup, ini juga merupakan sesuatu yang harus 
dirampungkan sekarang dalam proses kesempurnaan pengikut Dafa. Ini adalah misi 
pengikut Dafa, kewajiban yang tidak dapat dielakkan, harus dilakukan, adalah 
pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Dahulu ada banyak ramalan juga mengatakan, bahwa pada masa tertentu ada 
banyak orang akan disisihkan, hanya dapat meninggalkan orang baik dalam jumlah 
sangat sedikit. Jauh sebelumnya saya juga pernah mengatakan, perihal “saya hanya 
menginginkan orang-orang saya.” Ada banyak legenda di Barat, juga dalam “Alkitab” 
tercatat, bahwa di saat persidangan besar hanya sebagian kecil manusia yang dapat 
dipertahankan. Keadaan semula ialah orang-orang di dunia, termasuk segala makhluk 
hidup dalam Triloka, semuanya terbentuk oleh unsur materi dalam Triloka. Unsur 
materi dalam Triloka sama sekali berbeda dengan unsur materi di atas langit, maka 
kehidupan semacam ini tentu tidak dapat pergi ke atas langit, hanya dapat berada pada 
taraf kondisi ini. Tetapi belakangan keadaan yang demikian telah terjadi perubahan 
yang sangat besar seiring perubahan sejarah yang berkesinambungan, terus berlanjut 
hingga masa akhir-akhir ini. 

Hal-hal yang mendetail dahulu pernah saya utarakan kepada anda sekalian, 
bahwa ada banyak kehidupan tingkat tinggi telah datang ke dunia bereinkarnasi 
menjadi manusia, dengan kata lain, permukaan manusia masih tampak seperti wujud 
manusia, masih berupa struktur manusia, namun pada esensinya, pada substansi 
mikroskopis dari materi paling permukaan di dunia, yaitu di balik materi permukaan 
manusia, sudah merupakan sesuatu yang berasal dari luar Triloka. Banyak tubuh 
manusia layaknya sebuah pakaian sudah dikenakan oleh Dewa yang turun ke dunia, 
tampaknya berupa manusia, sesungguhnya secara hakiki adalah kehidupan yang 
datang dari tingkat tinggi. Tentu saja, tak peduli siapa pun yang datang kemari, tak 
peduli kehidupan dari tingkat seberapa tinggi, Dewa dari tingkat seberapa tinggi, sekali 
datang ke masyarakat manusia, niscaya sudah memasuki masyarakat yang 
menyesatkan, sudah tidak tahu apa-apa lagi. Dengan kata lain, sudah bukan Dewa lagi, 
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melainkan manusia. Dalam keadaan yang demikian, biarpun tingkatnya seberapa tinggi, 
semuanya sudah tidak dapat menampakkan sisi Dewa dari dia itu, kecerdasannya juga 
akan dikunci, sudah sama sekali seperti manusia. Jika kondisi masyarakatnya baik, 
secara keseluruhan dapat bertahan pada suatu standar moralitas tertentu sejalan 
dengan kondisi masyarakat seutuhnya, jika demikian boleh dikatakan, bagi manusia 
maupun kehidupan masih tidak begitu menakutkan. Jika moralitas sebuah masyarakat 
mengalami kemerosotan secara drastis, atau memang di bawah perencanaan 
kekuatan lama sehingga mendorong masyarakat manusia merosot ke bawah, maka 
bagi para makhluk hidup, termasuk pula Dewa tingkat tinggi yang turun ke dunia 
menjadi manusia, itu adalah sangat menakutkan. 

Sesungguhnya dewasa ini di masyarakat Tiongkok, konsep moralitas manusia 
sudah jauh melampaui kondisi yang dikehendaki oleh Dewa terhadap manusia di saat 
awal Dewa menciptakan manusia. Dengan kata lain, sudah bukan kondisi manusia lagi. 
Dengan kata yang tidak enak didengar, sudah tidak pantas sebagai manusia. Pada 
masa lampau, jika bukan karena peristiwa pelurusan Fa ini, maka sudah dimusnahkan 
secara tuntas. Secara historis, bencana umat manusia sekali demi sekali, pemusnahan 
manusia sekali demi sekali. Segenap alam semesta juga demikian, sama seperti tubuh 
fisik manusia bermetabolisme, sel yang sudah menua, yang sudah tidak baik akan 
disisihkan, kembali lagi tumbuh yang baik. Pada bagian lokal yang berbeda dari 
segenap alam semesta, bukan hanya sering kali, bahkan setiap saat juga sedang 
berlangsung hal yang demikian, ini adalah sangat normal. Maka sebagai manusia, 
jiwanya bertingkat paling rendah, bagi makhluk yang tingkatnya paling rendah, biarpun 
manusia sendiri merasa betapa hebat, dalam pandangan Dewa bukanlah apa-apa, jika 
sudah tidak benar maka singkirkan saja. Dikarenakan sekarang sedang berlangsung 
pelurusan Fa, sedang menyelamatkan makhluk hidup dalam alam semesta, orang-
orang yang bejat belum disingkirkan karena keadaan manusia telah terjadi sedikit 
perubahan, bersamaan itu pengikut Dafa ingin membangun keagungan De diri melalui 
peristiwa ini, maka manusia baru dapat berlanjut dan tetap bertahan. Sebagai pengikut 
Dafa, jika anda sekalian tidak dapat menyelesaikan hal ini, tidak dapat membuat 
makhluk hidup memperoleh penyelamatan, berarti anda sendiri belum menunaikan 
sumpah janji yang anda ikrarkan sendiri, bersamaan juga akan mendatangkan bencana 
bagi segenap pelurusan Fa, alam semesta dan makhluk hidup. Oleh sebab itu tadi 
saya katakan, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik oleh pengikut Dafa. 

Berbicara tentang Triloka, maka saya katakan lagi kepada anda sekalian. Jangan 
melihat bagaimana keadaan masyarakat manusia sekarang ini, jangan melihat 
kehidupan dalam Triloka merasa dirinya betapa penting, manusia merasa dirinya 
betapa maju, betapa berprestasi, betapa berkuasa, betapa kaya dalam masyarakat ini; 
setiap bangsa, setiap pemerintah, setiap orang yang disebut berprestasi itu merasa 
amat hebat, sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, segala sesuatu dari manusia 
di masa kini, termasuk segalanya dalam sejarah dan munculnya Triloka, semua eksis 
demi pelurusan Fa kali ini, dapat juga dikatakan, segalanya juga diciptakan demi 
pelurusan Fa kali ini, segalanya juga datang demi pelurusan Fa kali ini, di dalam proses 
tersebut segalanya juga diciptakan demi pelurusan Fa kali ini. Segala sesuatu dari 
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umat manusia, kehidupan, materi, apa yang dapat anda ketahui, yang dapat anda 
mengerti, segala sesuatu yang dapat dipahami manusia, semua adalah eksis demi 
peristiwa pelurusan Fa ini, jika tidak maka dia mutlak tidak akan eksis. 

Dengan perkataan lain, justru supaya pada akhirnya di dalam pelurusan Fa dapat 
menyelamatkan makhluk hidup alam semesta, serta menghasilkan pengikut Dafa, 
maka barulah diciptakan Triloka, jika tidak Triloka tidak akan eksis. Masyarakat 
manusia hanyalah sebuah partikel dalam Triloka, masyarakat di atas partikel yang 
sangat kecil ini sungguh tidak berarti, manusia yang berada di dalamnya biarpun 
menganggap betapa besar urusan mereka, manusia merasa urusan mereka betapa 
penting, manusia merasa betapa besar prestasi yang mereka raih, umat manusia 
sudah maju sedemikian rupa, ini adalah anggapan manusia dengan berpijak di atas 
sudut pandang manusia, di tengah kondisi yang menyesatkan tidak mengetahui fakta 
yang sebenarnya, sehingga menyebabkan pemahaman bahwa masyarakat manusia 
betapa menakjubkan, manusia boleh mengatakan bagaimanapun, Dewa tidaklah 
demikian memandang manusia. Begitu makhluk hidup mengetahui tujuan 
sesungguhnya dari eksistensi manusia dan lingkungan hidup, mereka akan seketika 
terbangun sadar, apa yang disebut perkembangan oleh manusia, tak lain hanyalah 
sebuah proses dari penciptaan, bersamaan juga sedang mempertahankan kondisi 
masyarakat manusia di tengah penantian sebelum datangnya peristiwa besar yang 
terakhir. Segalanya juga hanyalah manifestasi konkret dalam proses mempertahankan 
kondisi manusia, tujuan sebenarnya juga ialah sedang menanti tahap yang terakhir ini, 
yaitu kedatangan Dewa dan dimulainya pelurusan Fa. 

Saya mulai mengajarkan Fa sejak tahun 1992. Pengikut Dafa ketika itu juga 
senantiasa menyebarkan Fa, di tengah penganiayaan pengikut Dafa juga sedang 
menyelamatkan makhluk hidup dalam lingkup seluruh dunia. Lagi pula manusia dunia 
yang diselamatkan oleh pengikut Dafa pada masa akhir ini juga telah mengalami 
perubahan. Apa yang dinantikan oleh manusia, yang diramalkan oleh para nabi 
semuanya sedang terjadi. Manusia di tengah kesesatan, terdorong oleh kepentingan 
realitas, wujud palsu dan kebohongan, tidak berani memercayai segala sesuatu yang 
terakhir yang benar-benar sudah mulai, dan juga sedang berlangsung. Masyarakat 
umat manusia sepertinya masih berjalan sesuai aturan, segalanya berputar dengan 
sangat stabil dan normal. Sesungguhnya semua juga sedang berputar demi pelurusan 
Fa. Dewa telah datang, tentu tidak akan menampilkan diri secara menggemparkan di 
tengah alam semesta, dengan mengatakan “saya telah datang, apa yang saya katakan 
kalian harus dengar, saya mengantarkan kalian semua ke atas langit dengan tanpa 
syarat.” Tidak mungkin terjadi seperti ini. Dosa-dosa yang dibuat manusia dalam 
sejarah, manusia harus membayarnya. Layak atau tidak bagi manusia melihat Dewa, 
tidaklah begitu sederhana seperti yang dipikirkan manusia. Layakkah bagi seseorang 
memperoleh Fa, layakkah dia naik ke langit, masih harus diuji dalam kesesatan, maka 
Dewa tidak akan menampilkan diri sedemikian rupa. Dewa dapat muncul di tengah 
masyarakat manusia layaknya seorang manusia, namun yang diucapkan adalah 
kebenaran. Tergantung basis moralitas manusia, konsep moralitas manusia apakah 
masih dapat memahami, apakah masih dapat membenarkan norma-norma moralitas 
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yang mendasar, yang digariskan alam semesta kepada manusia, dapat dikatakan, 
standar moralitas yang terakhir akan menentukan apakah manusia masih dapat 
memahami Fa yang datang menolong makhluk hidup. Jika dapat memahami, maka 
anda dapat terselamatkan, dapat tertolong. Jika tidak dapat memahami, maka anda 
sudah tidak tertolong lagi, sudah tidak dikehendaki lagi. Itu disebabkan oleh runtuhnya 
basis moralitas, dengan tanpa moralitas berarti sudah tidak memenuhi standar sebagai 
manusia. Sejak dulu hingga kini, biarpun orang-orang di masyarakat Timur maupun 
Barat, semuanya juga menitik-beratkan moralitas manusia. Sesampainya pada 
masyarakat belakangan ini, ada berapa orang yang menaruh perhatian padanya? Di 
saat terakhir ketika Dewa ingin menyelamatkan manusia, walaupun tidak secara 
langsung menilai patokan moralitas manusia, namun runtuhnya basis moralitas yang 
disebabkan kebejatan moral anda sendiri, membuat anda tidak dapat membenarkan Fa, 
tidak dapat memahami Fa, bukankah itu juga merupakan penyebab sehingga anda 
tidak dapat terselamatkan, tidak dapat tertolong? 

Dahulu masyarakat manusia senantiasa bertahan pada suatu kondisi yang lebih 
mementingkan tingkat moralitas. Sesampainya masa akhir-akhir ini, manusia ingin 
memperoleh Fa, manusia ingin diselamatkan dan ditolong, kekuatan lama tidak 
menghendaki begitu banyak orang yang diselamatkan, dia ingin menyisihkan sebagian 
orang, maka telah diciptakan partai jahat komunis semacam ini bagi masyarakat 
manusia, terutama partai jahat PKT telah melakukan banyak hal yang merusak 
moralitas manusia, juga telah menciptakan kebudayaan partai, mengubah pikiran 
manusia, tujuannya ialah untuk merintangi manusia memperoleh Fa bila saatnya tiba. 
Konsep yang telah mengalami perubahan akan memandang masalah dengan pikiran 
yang diindoktrinasi oleh kebudayaan partai jahat. Sama sekali mencampakkan konsep 
teori manusia dan kebudayaan manusia, itu adalah kehidupan yang menyimpang, yang 
termasuk dalam lingkup tersisihkan. Sejarah peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun, 
telah mengukuhkan segala kebudayaan, pemikiran dan perilaku manusia, lagi pula 
semua ini adalah diciptakan Dewa secara sistematis, namun telah diporak-porandakan 
dan dirusak oleh partai jahat yang ditopang oleh kekuatan lama. Dalam beberapa puluh 
tahun yang singkat terus-menerus menyangkal kebudayaan Tiongkok kuno, menginjak-
injak peradaban Tiongkok kuno. Konsep teori, moralitas dan peradaban yang 
diwariskan Dewa kepada manusia, adalah agar manusia dapat menggunakannya untuk 
membedakan benar dan salah di kala tibanya tahap terakhir, dapat menggunakannya 
untuk memahami Fa, dapat menggunakannya untuk memperoleh pertolongan. Partai 
jahat PKT bukan saja merusak semua ini secara sistematis dan bertujuan, bersamaan 
itu juga secara sistematis dan bertujuan mengindoktrinasikan kebudayaan partai yang 
jahat kepada orang-orang, mereka menyebutnya “mendidik orang,” “mengubah 
pendirian orang,” sebutan yang sangat jelas, agar pandangan dunia anda mengalami 
perubahan, berubah menjadi perilaku, pemikiran dan cara berpikir yang diciptakan oleh 
partai jahat PKT. Orang Tionghoa yang telah diubah pendiriannya itu, memahami benar 
dan salah, baik dan buruk dari umat manusia dengan menggunakan pandangan dunia 
yang diindoktrinasi oleh partai jahat, sehingga benar-benar sulit untuk memahami Fa 
dan memahami kebenaran. Yang usianya agak lanjut, orang dari generasi lebih tua, 
sebelum munculnya kebudayaan partai jahat PKT, pernah menerima pendidikan dan 
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siraman kebudayaan kuno umat manusia. Walaupun pada masa belakangan ini telah 
muncul seperangkat benda dari partai jahat PKT, mereka masih mempunyai basis 
moralitas manusia, dapat membedakan baik dan buruk secara dasar. Yang paling 
menyedihkan ialah anak muda masa kini, mereka secara total diindoktrinasi oleh 
kesadaran modern dari partai jahat PKT, malah merasa dirinya hebat, dapat mengerti 
dengan jelas segalanya, salah beranggapan bahwa gejala kacau dari hubungan 
antarmanusia, konsep nilai dan moralitas insani yang telah dirusak oleh partai jahat 
PKT dengan mengandung maksud, sebagai keadaan lazim manusia di dalam sejarah, 
dianggapnya sebagai naluri manusia. Ditambah dengan ajaran sesat dari teori evolusi, 
sehingga mereka benar-benar juga menganggap diri sendiri sebagai hewan, tidak tahu 
bahwa ini adalah perbuatan partai jahat yang mengandung maksud. Manusia telah lupa 
apa yang dinanti-nantikan dan tujuan sebenarnya menjadi manusia, namun roh jahat 
dari partai garang tentu tahu, oleh sebab itu mereka barulah dengan mengandung 
maksud membuat manusia menjadi bejat. Semuanya juga bukan apa-apa, kepandiran 
gaya modern malah secara total merintangi mereka memahami kebenaran alam 
semesta, maka bagi orang dari generasi ini adalah sangat mengerikan. 

Tentu saja, perihal pelurusan Fa, penyelamatan makhluk hidup, bukankah Dewa 
mampu dalam segala hal? Bukankah Fa Buddha tanpa tepi? Betul, di tengah 
penyelamatan makhluk hidup sepenuhnya telah memanifestasikan keampuhan Fa 
yang tanpa tepi dari Dafa. Dilihat dari permukaan, ketika Dafa baru saja mulai diajarkan 
saya sudah mengatakan, bahwa pintu penyelamatan makhluk hidup telah dibuka lebar, 
lebarnya sudah tiada pintu lagi. Kesalahan apa pun dari para makhluk hidup di dalam 
sejarah sudah tidak lagi dipandang, karena kehidupan pada tingkat berbeda, yang 
beraneka ragam, yang bermacam-macam jenis semuanya sudah tidak baik, setiap 
tingkat sudah tidak memenuhi standar dari tingkatan masing-masing. Bukan berarti 
yang di tingkat tinggi sudah tidak memenuhi standar tingkat rendah, sebagai Dewa 
harus memenuhi standar dari tingkat di mana Dewa berada, tidak benar jika anda 
memenuhi standar manusia, jika memenuhi standar manusia maka anda adalah 
manusia. Dapat juga dikatakan, kehidupan pada tingkat berbeda semuanya sudah 
tidak memenuhi standar dari tingkatan masing-masing, termasuk manusia juga sudah 
bukan lagi standar manusia. Pada saat begini, bagaimana jika ingin menyelamatkan 
makhluk hidup? 

Anda semua tahu, di tengah alam semesta masih ada eksistensi kehidupan positif 
dan negatif, ada Buddha tentu ada iblis, ada Dewa positif tentu ada Dewa negatif, di 
antara mereka saling beroposisi, karena mereka semua merupakan produk semestinya 
dalam alam semesta. Maka jika ingin menyelamatkan makhluk hidup, hanya ada satu 
cara, segala kesalahan yang diperbuat semua makhluk hidup dalam proses jiwanya 
sudah tidak boleh dipandang. Dengan menghapus kesalahan semua makhluk hidup 
yang diperbuat dalam sejarah baru dapat menolong mereka. Dapat juga dikatakan, 
segenap alam semesta sudah tidak benar, untuk apa masih memilih siapa yang lebih 
unggul dari siapa? Sekalipun lebih unggul dari siapa juga tidak dapat memenuhi 
standar alam semesta, oleh sebab itu di tengah penyelamatan sama sekali sudah tidak 
memandang hal-hal tersebut. Lalu apa yang dipandang? Yang dipandang adalah di 



6 
 

saat penyelamatan, apakah dia dapat mengenali Fa yang menyelamatkan dia itu! 
Karena segala sesuatu di masa mendatang adalah diciptakan oleh Fa ini, kehidupan 
masa mendatang akan bertahan hidup dalam lingkungan yang disediakan oleh Fa ini. 
Barang siapa dapat memasuki masa mendatang, juga harus setelah dicuci bersih oleh 
Fa ini, setelah berasimilasi dengan Fa ini baru dapat memasuki masa mendatang. 
Anda bahkan Fa ini juga tidak dapat mengenali, tentu tidak dapat dipertahankan, bila 
dipertahankan ke mana anda pergi? Alam semesta masa mendatang adalah diciptakan 
oleh Fa ini, tidak ada tempat bagi anda, maka anda sudah tidak eksis lagi. 

Dikatakan lebih tegas, yaitu sekarang di tengah pelurusan Fa, tidak memandang 
betapa besar dosa, betapa besar kesalahan yang diperbuat makhluk hidup dalam 
sejarah, hanya memandang sikap makhluk hidup terhadap Dafa, terhadap pengikut 
Dafa di dalam periode pelurusan Fa. Hanya satu garis ketentuan ini. Garis ketentuan ini 
sesungguhnya juga bukan ketentuan apa-apa, semata-mata apakah anda ingin 
mencapai masa mendatang. Di tengah kebohongan yang mengelabui dunia, di tengah 
kebudayaan sesat yang diciptakan oleh partai jahat PKT, ada seberapa banyak orang 
dapat mengenali hal ini? Ada seberapa banyak orang dapat membedakan benar dan 
salah? Ada seberapa banyak orang dapat mengenali dengan jelas kejahatan dari partai 
jahat PKT? Memang sangat sulit, oleh sebab itu pengikut Dafa barulah melakukan 
klarifikasi fakta, menyingkap kejahatan, agar orang-orang di dunia mengenali dengan 
jelas partai jahat PKT, dengan demikian baru dapat menyelamatkan makhluk hidup. Ini 
adalah yang harus dilakukan oleh para pengikut Dafa. 

Ada yang mengatakan, baik kalian menyebarkan “Sembilan Komentar”, maupun 
menyingkap partai jahat PKT, bukankah ini terlibat dalam politik? Apa yang disebut 
politik? Dalam konsep teori orang Barat, kegiatan di masyarakat selain yang bersifat 
agama, yang lainnya semua adalah politik. Di seluruh dunia juga demikian memahami 
definisi dari istilah “politik” ini. Kegiatan agama memang termasuk kegiatan masyarakat. 
Di tengah kegiatan masyarakat, selain kegiatan semacam keagamaan, yang lainnya 
termasuk dalam lingkup kegiatan politik. Apa yang tidak terhitung kegiatan politik? 
Anda memasak nasi di rumah, menjalani kegiatan rumah tangga, itu tidak terhitung 
politik. Asalkan urusan anda memasuki masyarakat maka sudah terhitung politik. Ini 
adalah pendapat yang berpijak pada sudut pandang masyarakat liberal. Yaitu pendapat 
yang berpijak pada konsep politik yang telah dibuat serong oleh partai jahat PKT, tidak 
ada sesuatu pula yang dapat dibanggakan, politik yang telah dibuat serong adalah 
sebuah tongkat untuk memukul orang. Bila melalui politik dapat menolong manusia, 
maka kita juga boleh menggunakannya, mengapa jadi masalah? Tadi sudah saya 
katakan, segala sesuatu dalam Triloka ini adalah diciptakan demi Dafa, dibentuk demi 
Dafa, datang demi Dafa. Tanpa ada peristiwa pelurusan Fa ini maka tidak ada segala-
galanya dari umat manusia. Dengan demikian bila diganti dengan sebuah cara 
pemikiran, coba anda semua pikirkan, bukankah semua ini disediakan demi Dafa? 
Digunakan untuk menolong manusia? Digunakan untuk Xiulian pengikut Dafa? Itu 
sudah pasti! Tergantung saya Li Hongzhi memilih yang mana untuk pengikut Dafa. 

Dibicarakan dari perspektif lain, cara Xiulian pengikut Dafa tidak sama dengan 
semua cara Xiulian dalam sejarah. Ini juga membuat banyak orang tidak dapat 
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mengikuti dan merasa bingung, mereka menggunakan cara pemikiran yang diciptakan 
oleh partai jahat PKT untuk memahami hubungan antara sejarah dan masa kini, 
hubungan antara Xiulian agama di masa lampau dan Xiulian pengikut Dafa di masa kini. 
Mereka beranggapan Xiulian seperti dulu adalah manusia telah menjalani Xiulian, 
beranggapan cara berkeyakinan di masa lampau terhadap Dewa benar-benar dapat 
membuat orang kembali ke dunia surga. Itu sama sekali tidak dapat. Sekarang makin 
banyak orang tahu, termasuk orang-orang di masyarakat Barat, juga sudah makin tahu 
bahwa manusia memang berada dalam reinkarnasi. Asalkan anda telah datang ke 
tempat manusia ini, siapa pun juga tidak dapat naik ke langit, ini adalah mutlak, tidak 
ada yang bisa naik ke langit. Fu Yuanshen tidak berada dalam Triloka, namun berada 
dalam batas lingkup Triloka. Ibarat saya berdiri pada batas lingkup meja ini, tetapi saya 
tidak masuk ke dalam meja, oleh sebab itu Fu Yuanshen manusia dapat berhasil 
kultivasi kembali ke langit. Sekalipun demikian, karena dia pernah mendekati Triloka, 
setelah kembali ke langit, Dewa yang tingkatnya lebih tinggi masih akan memasangkan 
sebuah selubung kepadanya, yang akan memisahkan dia selamanya dengan 
kehidupan di atas langit. Dia sendiri tidak dapat melihat selubung tersebut. Tujuannya 
ialah agar dia tidak mencemari langit, jangan sampai mencemari makhluk hidup di atas 
langit. Jika saya tidak mengutarakannya, bahkan Dewa juga tidak tahu akan hal ini. 

Dapat juga dikatakan, siapa yang masuk dalam Triloka, siapa telah datang ke 
tempat manusia ini, berarti telah jatuh ke bawah, yaitu tidak mungkin lagi naik ke atas, 
karena dahulu manusia tidak punya Fa sejati yang dapat membuat seseorang kembali 
ke atas langit. Perihal Sakyamuni telah mengajarkan Dharma, Yesus juga telah 
membabarkan ajarannya, sesungguhnya yang mereka utarakan hanyalah sesuatu 
untuk diperdengarkan kepada salah satu Yuanshen1 manusia, yaitu Fu Yuanshen, 2 
sedangkan sisi manusia yang di sini tidak dapat mengerti, dengan demikian membuat 
manusia dan Zhu Yuanshen 3 di permukaan tidak dapat berubah di tengah Xiulian. 
Orang-orang mengatakan Buddha Sakyamuni mengajarkan Fa sedemikian rupa, beliau 
hanya sekadar mengukuhkan kebudayaan manusia. Saya sejak awal pernah 
membicarakan masalah ini. Manusia yang baru saja diciptakan oleh Dewa, dalam 
benaknya kosong total, tidak memiliki daya pengenalan terhadap dunia ini, tidak 
memiliki realitas masyarakat, tidak pernah mengalami terpaan, bahkan pengenalan 
terhadap empat musim dalam kehidupan manusia juga tidak jelas. Harus 
memperkenankan manusia mempunyai sebuah proses pengenalan terhadap dunia, 
proses pengukuhan beraneka ragam kebudayaan secara terus-menerus, maka harus 
menciptakan sebuah cara pemikiran dan konsep moralitas yang sistematis, yang benar 
bagi manusia. Ini harus melalui sebuah proses sejarah yang amat panjang baru dapat 
terbentuk, maka umat manusia di dalam sejarah harus melewati sekian banyak tahun. 
Tidak mungkin di saat tibanya pelurusan Fa terlebih dahulu menciptakan Triloka dan 
manusia, itu tidak benar, harus ada proses sejarah semacam ini, agar manusia dalam 
menjalani proses sejarah ini dapat secara rasional menguasai sesuatu melalui praktik, 
dengan demikian baru dapat mengukuhkan kondisi manusia seperti sekarang ini, 
                                                 
1 Yuanshen - Jiwa sejati. 
2 Fu Yuanshen - Jiwa sekunder. 
3 Zhu Yuanshen - Jiwa utama. 
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pikiran manusia, wujud permukaan manusia, konsep moralitas manusia dan perilaku 
manusia. 

Maka di dalam proses praktik dan pengenalan terhadap dunia ini, di saat 
pengukuhan kebudayaan manusia secara bersamaan, tentu juga harus memberi tahu 
kepada manusia sesuatu yang paling penting. Apa yang disebut Dewa, apa yang 
disebut Buddha, apa yang disebut Tao, apa yang disebut Dewa berlainan. Bagaimana 
mengukuhkan semua ini? Seyogianya menyuruh Dewa-Dewa tersebut turun ke dunia, 
dengan cara menyelamatkan manusia agar manusia memahami. Sesungguhnya 
perihal menyelamatkan manusia, saya tadi sudah mengatakan, yang diselamatkan 
adalah Fu Yuanshen, tidak seorang pun juga dapat naik ke atas langit, semuanya 
bereinkarnasi di atas bumi. Karena Fu Yuanshen ini di bawah efek bentuk permukaan 
manusia, wujudnya sama seperti manusia, orang yang berbawaan dasar baik telah 
melihat sesuatu naik ke langit, Dewa tersebut hanyalah satu Fu Yuanshen manusia 
yang memiliki wujud sama dengan orang tersebut, sesungguhnya bukan tubuh utama 
yang sebenarnya dari orang tersebut, orang tersebut masih harus menjalani reinkarnasi. 
Demikianlah sejarah dikukuhkan setahap demi setahap hingga hari ini, membentuk 
manusia menjadi manusia dengan pemikiran dan perilaku modern seperti sekarang ini, 
agar manusia dapat memahami Fa ketika mencapai tahap terakhir dari sejarah umat 
manusia ini. Maka dapat pula dikatakan, munculnya Sakyamuni dan munculnya 
sejumlah Dewa dalam sejarah, merupakan munculnya kebudayaan warisan Dewa, 
sesungguhnya adalah sebuah proses pengukuhan pemikiran bagi manusia untuk 
mengenal Dewa, mengukuhkan kebudayaan pengenalan manusia terhadap Dewa. Jika 
tidak demikian, hari ini saya datang mengajarkan Fa, kalian tidak tahu apa yang disebut 
Dewa, apa yang disebut Buddha, apa yang disebut Tao, maka Fa saya ini benar-benar 
sulit diutarakan. Bagaimana untuk dapat diutarakan? Saya harus mengutarakan perihal 
Buddha, Tao, Dewa, bagaimana wujudnya, apa ciri khasnya, apa yang dilakukan, 
bagaimana ia menyelamatkan manusia, apa yang dimaksud menyelamatkan manusia, 
bagaimana keadaan manusia yang diselamatkan dan lain-lain, semua ini harus saya 
utarakan kepada kalian. Sekalipun telah diutarakan juga tidak ada realitas dan 
pengenalan, tidak ada wujud, tidak ada proses pengenalan, bagaimana Fa ini diajarkan? 
Bagaimana dipahami? Oleh sebab itu di dalam proses sejarah harus menyelesaikan 
semua ini, setibanya hari ini manusia baru dapat memahami apa yang disebut Dewa, 
apa yang disebut Fa, apa yang dimaksud Xiulian, apa yang dimaksud mencapai 
kesempurnaan dan lainnya. 

Yang ingin dibicarakan, apa yang dimaksud Xiulian? Xiulian pengikut Dafa 
sekarang ini barulah Xiulian yang sebenarnya, di mana manusia sungguh-sungguh 
dapat Xiulian, yang belum pernah ada dalam sejarah. Apa yang disebut 
menyelamatkan makhluk hidup secara universal? Dewa telah meninggalkan 
kebudayaan ini, namun ia belum benar-benar melakukan hal ini. Saya telah 
melakukannya, sekarang sekali lagi kalian pengikut Dafa sedang menyelamatkan 
makhluk hidup secara universal, lagi pula dilakukan khusus terhadap seluruh umat 
manusia, (tepuk tangan) sedang menolong manusia secara menyeluruh. Maka dapat 
dikatakan, segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa sekarang ini, tak peduli 
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anda berpartisipasi dalam pekerjaan apa pun, atau anda sendiri mengklarifikasi fakta, 
membagikan brosur di jalan, atau duduk di depan konsulat Tiongkok menyingkap 
kejahatan, semua itu berarti anda sedang mengultivasi diri sendiri, sedang 
membuktikan kebenaran Fa, bersamaan juga sedang menolong orang-orang di dunia. 
Inilah yang dilakukan oleh pengikut Dafa. Kelihatannya biasa-biasa saja, namun 
semuanya adalah agung, semuanya sungguh menakjubkan, karena berbagai bidang 
usaha dan profesi, berbagai lingkungan dari umat manusia adalah arena Xiulian kalian. 
Dahulu bicara tentang Xiulian, sekali Xiulian sudah masuk dalam biara, masuk ke 
gunung, cara Xiulian yang saya tetapkan bagi pengikut Dafa ini banyak orang tidak 
mengerti: Mengapa semuanya Xiulian sambil masuk kerja? Mengapa tidak 
meninggalkan rumah tangga menjalani Xiulian? Memang benar, sesungguhnya 
Sakyamuni dalam sejarah juga pernah mengatakan, bahwa di saat Raja Sakral 
Pemutar Roda turun ke bumi, manusia dapat berkultivasi mencapai Tathagata dengan 
tidak meninggalkan kehidupan duniawi. Perihal tidak meninggalkan kehidupan duniawi, 
bagaimana caranya tidak meninggalkan kehidupan duniawi? Lagi pula dalam sebuah 
masyarakat seperti sekarang ini, bagaimana Xiulian? 

Tadi sudah saya katakan, dahulu saya juga pernah membicarakan hal ini, 
pengikut Dafa berada pada berbagai bidang usaha dan profesi, pada setiap tingkat 
masyarakat, sedang menyelamatkan makhluk hidup dan membuktikan kebenaran Fa 
dalam berbagai bidang usaha dan profesi, memerankan fungsi sebagai pengikut Dafa. 
Sesungguhnya, bila kalian dapat melakukan dengan baik segala yang harus kalian 
lakukan dalam berbagai bidang usaha dan profesi, berarti anda sedang Xiulian. 
Berbagai bidang usaha dan profesi di dunia semuanya merupakan tempat Xiulian yang 
disediakan bagi anda. Ini kembali lagi pada topik pembicaraan tadi, segala sesuatu 
dalam Triloka adalah dibentuk demi Dafa, diciptakan demi Dafa, datang demi Dafa. 
Dalam hal apa pun, bidang usaha apa pun semua dapat menjalani Xiulian. Dengan 
kata lain, masyarakat manusia adalah arena raksasa berlatih Gong bagi pengikut Dafa 
saya untuk Xiulian, di mana pun juga dapat Xiulian, tergantung anda gigih maju atau 
tidak dalam menjalani Xiulian, di antaranya termasuk anda yang melakukan perbuatan 
mata-mata. (Hadirin Tertawa) Juga dapat Xiulian, dan menyelamatkan makhluk hidup, 
tergantung bagaimana anda memosisikan hati anda, tergantung bagaimana sikap anda 
terhadap Fa. 

Hal-hal yang saya bicarakan tadi, sebenarnya Fa tersebut dulu juga pernah 
dibicarakan, hanya saja saya membicarakannya lagi kepada anda sekalian dengan 
berganti sudut pandang. Saya ingin menggunakan waktu yang sedikit di bawah ini 
untuk menjawab pertanyaan anda. (Tepuk tangan) Sudah lama tidak bertemu, banyak 
orang juga ada banyak pertanyaan yang ingin diajukan, namun selalu ada saja mereka 
yang tidak gigih maju berubah menjadi gigih maju, jalan yang pernah dilewati orang lain 
dia melewatinya sekali lagi, pertanyaan yang pernah diajukan orang lain dia masih 
ingin mengajukan. (Hadirin Tertawa) Masih ada sebagian orang, dia memang tidak 
begitu banyak baca buku. Dalam buku semuanya sudah terjawab, dia tidak membaca 
buku, maka di saat bertemu saya dia masih ingin bertanya. (Hadirin Tertawa) Biarpun 
bagaimana, dapat menjadi pengikut Dafa, dapat Xiulian di dalam Dafa, selayaknya 
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dikatakan sungguh luar biasa. Ada pertanyaan silakan ajukan, saya adalah Shifu, 
sebagai pengikut bila ada pertanyaan, terutama pertanyaan yang menyangkut Xiulian, 
hal yang begitu serius tentu saya harus beri tahu kalian, harus diutarakan kepada 
kalian. Selanjutnya anda sekalian mengajukan pertanyaan masih tetap dengan cara 
menyerahkan lembaran pertanyaan. Masih ada satu hal, yaitu anda sekalian yang hadir 
sekarang ada tiga ribu orang lebih, belum termasuk ruang konferensi tambahan, jika 
setiap orang satu lembaran pertanyaan kami tidak habis menjawabnya. (Shifu 
tersenyum) Oleh karena itu, mereka dari tim pengelola konferensi masih harus 
membenahi sebentar kemudian baru dapat diserahkan ke sini. 

(Shifu dari berdiri berganti duduk, semua pengikut bertepuk tangan.) 

Pengikut: Pengikut Dafa Kota Wuhan dan Shenzhen kirim salam kepada Shifu! 
(Tepuk tangan) Dan bertekad melakukan tiga hal dengan baik, menempuh jalan 
terakhir dengan baik. 

Shifu: Saya yakin. Pasti bisa! Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya menemukan bahwa yang memengaruhi peningkatan diri sendiri 
ternyata adalah keyakinan lurus yang kurang teguh, dalam mikroskopis terdapat unsur-
unsur yang tidak yakin, membuat saya sangat sedih. Pengikut benar-benar ingin sekali 
pulang ke rumah asal bersama Shifu. 

Shifu: Tentu saja, dari lembaran surat yang ditulis terlihat ada faktor kekurangan, 
bersamaan juga ingin sekali berkultivasi dengan baik. Saya pikir asalkan banyak 
membaca Fa tentu dapat mengurai simpul di hati, maka pasti dapat berkultivasi dengan 
baik. Tidak ada cara khusus. Menghadapi sekian banyak orang di seluruh dunia, 
adalah tidak mungkin setiap orang juga Shifu sendiri yang menuntunnya untuk 
berkultivasi, maka dahulu saya senantiasa berkata, harus berpedoman pada Fa 
sebagai guru. Saya katakan Shifu telah menekan masuk segala apa pun ke dalam 
Dafa ini, sampai sekarang di antara kalian tidak ada seberapa orang yang dapat 
mengerti betapa besar bobot yang terkandung dalam perkataan yang saya ucapkan ini, 
kelak saya jelaskan lagi kepada kalian. Tetapi apabila kalian benar-benar berkultivasi 
dengan berpegang pada Fa ini, maka pasti dapat berhasil kultivasi! Oleh sebab itu 
harus banyak membaca buku, banyak belajar Fa. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya mewakili pengikut Kota Shen Yang kirim salam kepada Shifu! 
(Shifu: Terima kasih!) (Tepuk tangan) Saat membersihkan medan ruang diri sendiri, 
tangan dalam posisi Jieyin atau menegakkan telapak? 

Shifu: Di saat posisi Jieyin berarti sedang membersihkan pikiran dan tubuh diri 
sendiri, sekali menegakkan telapak berarti sedang memancarkan ke luar. Bentuk 
permukaan hanya agar pikiran makin teguh di saat memancarkan pikiran lurus, makin 
terpusat dalam melakukan hal ini. Sesungguhnya di saat pikiran lurus kuat, hanya 
dengan menggunakan pikiran sudah akan menyelesaikan masalah. 
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Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari Bangbu, Hefei, Huainan-Provinsi Anhui 
kirim salam kepada Guru terhormat! Kami amat merindukan Anda, kapan dapat 
bertemu dengan Guru budiman? Sekarang di Tiongkok anak kecil usia enam tahun 
baru saja masuk sekolah dua bulan, semuanya sudah bergabung dalam barisan pionir 
remaja secara kolektif. Anak kecil seperti ini, apakah jiwanya akan berbahaya di saat 
partai jahat tercerai-berai? 

Shifu: Anak kecil tidak termasuk, yang ditarik secara paksa masuk barisan pionir, 
semuanya tidak termasuk, (tepuk tangan) khususnya anak kecil di bawah usia enam 
tahun lebih-lebih tidak termasuk. (Tepuk tangan) Partai jahat PKT bermanuver dengan 
sia-sia, (hadirin tertawa) dia terus saja bermanuver juga tidak masuk hitungan. (Hadirin 
tertawa) 

Pengikut: Seluruh pengikut Dafa Turki kirim salam kepada Shifu! Terima kasih 
kepada Guru terhormat yang belas kasih dan agung atas budi penyelamatannya! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Penyebaran Sembilan Komentar dan klarifikasi yang dilakukan oleh 
pengikut Dafa membuat lingkungan di daratan Tiongkok terjadi perubahan yang sangat 
besar, mohon tanya kepada Guru terhormat, apakah sekarang kami boleh kembali ke 
Tiongkok dalam rangka dinas luar untuk kepentingan umum? 

Shifu: Sebaiknya tunggu sebentar. (Shifu tersenyum) Segenap situasi pelurusan 
Fa sedang menerobos menuju permukaan dengan langkah raksasa, sudah bukan main 
cepatnya, maka unsur kejahatan yang dimusnahkan amat banyak, di tengah pelurusan 
Fa unsur kejahatan secara keseluruhan sedang berkurang. Pada ruang permukaan 
sebelum datangnya pelurusan Fa, dalam keadaan di mana pikiran lurus pengikut Dafa 
sangat kuat juga sedang berperan memusnahkan unsur kejahatan dalam jumlah besar. 
Pengikut Dafa di seluruh dunia, termasuk pengikut Dafa di daratan Tiongkok, juga 
sedang dengan pesat memusnahkan kehidupan dari partai jahat dan Dewa pengacau. 
Terutama pada masa akhir-akhir ini, para Dewa sedang menyergap kekuatan lama 
secara menyeluruh, sekali bertemu langsung dijatuhkan ke neraka, tidak bertemu juga 
dicarinya ke mana-mana, ingin dibasmi secara tuntas, (tepuk tangan) termasuk 
sejumlah unsur yang diatur oleh kekuatan lama juga sedang dimusnahkan. Sekarang 
masih terdapat sebuah masalah yaitu, saya beberapa waktu yang lalu pernah 
membicarakan tentang Dewa pengacau di dalam agama, semua itu juga sedang 
diberantas. Oleh karena itu situasi akan berubah dengan cepat. Tetapi sebelum 
kejahatan diberantas secara tuntas, dia tentu akan melakukan hal buruk, dan juga dia 
akan berkonsentrasi pada orang-orang yang amat jahat dan hal-hal yang sangat buruk. 
Maka jangan terburu-buru dulu. 

Pengikut: Murid sekolah kesenian Bidadari yang bergabung dalam pertunjukan 
keliling memerankan fungsi apa di dalam proses maju pelurusan Fa? Apakah mereka 
perlu menyelesaikan studi sekolah menengah dan universitas? 
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Shifu: Sekolah kesenian Bidadari adalah akademi kejuruan, ingin membina 
tenaga ahli peringkat satu, tentu ada pelajaran budaya, lagi pula pada bidang pelajaran 
budaya masih harus mengikuti ujian integral dari SMA Amerika, maka dalam pelajaran 
budaya tidak sampai tertinggal. Pengikut Dafa juga sedang melakukan, dan juga 
sedang dalam penyempurnaan secara tiada hentinya. 

Fungsi yang diperankan murid sekolah kesenian Bidadari di tengah membuktikan 
kebenaran Fa juga tidak dapat diremehkan. Anda sekalian mengklarifikasi fakta tidak 
mungkin dengan sekejap ditujukan kepada banyak orang, walaupun pengikut Dafa 
dalam klarifikasi fakta telah menolong banyak orang, namun menghadapi orang di 
seluruh dunia yang jumlahnya beberapa miliar, tingkat kesulitannya masih sangat besar 
bila dilakukan, hal ini anda sekalian juga telah melihatnya. Terutama di saat anda 
mengklarifikasi fakta, umumnya adalah satu lawan satu, atau terhadap beberapa orang. 
Namun pertunjukan kesenian sekali pentas sudah hadir beberapa ribu orang, 
sedikitnya seribu orang. Khususnya semenjak hari Natal terus sampai sekarang, efek 
pertunjukan sangat baik, pada dasarnya orang-orang berubah 100% seusai 
menyaksikan pertunjukan. Pada mulanya ada beberapa mata-mata yang diutus untuk 
mengacau, dan yang digerakkan oleh Dewa pengacau dari agama untuk mengacau, 
semua ini telah dibuatkan penjagaan, belakangan sudah tidak ada masalah semacam 
ini. Penonton setelah keluar dari arena pertunjukan, sikapnya terhadap pengikut Dafa 
secara dasar berubah 100%, bahkan sikapnya terhadap Falun Gong juga berubah. 
Begitu pikiran manusia bergerak, itu sudah menentukan dia dipertahankan atau tidak. 

Murid-murid dari kelas senior, sekarang sedang mengadakan pertunjukan di luar, 
satu kali putaran ini sudah menarik 200 ribu lebih penonton. Coba anda semua pikirkan, 
bagaimana hasil pekerjaan ini? (Tepuk tangan) Saya kira sangat sebanding. (Hadirin 
tertawa) Maka bila satu grup tidak mencukupi kebutuhan, buatkan dua grup atau tiga 
grup, seyogianya untuk menyelamatkan makhluk hidup. Para pengikut Dafa cilik ini 
bukan saja sedang melakukan hal penyelamatan makhluk hidup, mereka juga sedang 
meningkatkan diri di tengah Xiulian. Mereka sendiri juga sedang menunaikan hasil diri 
sendiri, hal yang mereka lakukan ini dengan sendirinya adalah Xiulian, mereka juga 
sedang menyusuri jalan Dewa. 

Pengikut: Ada banyak koordinator di daerah Taiwan dikarenakan sifat egois dan 
keterikatan hati, di saat memimpin praktisi melakukan hal-hal pembuktian kebenaran 
Fa terjadi penyimpangan dikarenakan hal ini, sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Fa, 
sudah banyak kali bertukar pendapat namun sia-sia. Pengikut lihat di mata merasa 
cemas di hati. Mohon tanya Guru terhormat, sebagai praktisi pada umumnya, 
bagaimana berbuat agar tidak membentuk kelompok terpisah, namun bekerja sama 
dengan baik, mengembangkan fungsi diri sendiri di tengah proses tersebut? 

Shifu: Saya pikir, ini disebabkan oleh sifat hati manusia yang terlalu banyak, 
dengan hati manusia melakukan pekerjaan pengikut Dafa maka akan terjadi seperti ini. 
Di dalam Xiulian jika setiap orang menempuh jalan sendiri dengan baik, mengultivasi 
diri sendiri dengan baik, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Sebagai 
penanggung jawab dari berbagai daerah, sesungguhnya dikatakan terus terang adalah 
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seorang koordinator, hanya saja di saat Himpunan Dafa ada sesuatu hal, Shifu ada 
sesuatu hal, ingin mencari dia, melalui dia menyampaikan beberapa informasi dan 
permintaan. Mereka setiap orang juga harus mengultivasi diri sendiri dengan baik. 
Termasuk penanggung jawab, seluruh pengikut Dafa, setiap orang di saat timbul 
masalah carilah ke dalam, bila kalian semua berbuat demikian maka pekerjaan pasti 
dapat dilakukan dengan baik. Jika pandangannya selalu difokuskan kepada 
penanggung jawab, kalian semua membantu dia berkultivasi malah lupa bahwa diri 
sendiri juga adalah orang Xiulian, itu juga tidak benar, lagi pula konflik makin lama akan 
makin banyak, karena anda sedang melihat ke luar, mencari ke luar. 

Seandainya penanggung jawab benar-benar berbuat tidak baik atau 
kemampuannya tidak layak, maka perlu dipertimbangkan untuk diganti, karena 
perbuatan dia yang tidak baik itu walaupun berhubungan dengan masalah dalam 
peningkatan keseluruhan dari satu daerah, namun bisa menimbulkan gangguan 
terhadap pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa. Tetapi jika setiap orang 
dari pengikut Dafa bertanggung jawab terhadap Xiulian diri sendiri, terhadap Dafa, saya 
kira juga akan membuat kondisi seluruh daerah menjadi sangat baik. 

Sebagai penanggung jawab sudah pasti akan berbuat salah. Perkataan saya ini 
anda sekalian tadi sudah mendengarnya dengan jelas bukan? Dia pasti dapat berbuat 
salah. Karena bila dia tidak berbuat salah berarti dia adalah Dewa, dia sudah tidak 
perlu berkultivasi. Jika demikian penanggung jawab berbuat salah apakah harus lebih 
serius ditangani daripada orang lain berbuat salah? Xiulian adalah adil, adalah sama. 
Dilihat dari pengaruhnya tentu tanggung jawabnya besar, mungkin dapat memengaruhi 
orang lain, maka permintaan Shifu terhadapnya tentu tinggi. Namun sesungguhnya 
sebagai individu yang Xiulian adalah adil, dalam keadaan pada umumnya tidak boleh 
dikarenakan dia telah berbuat salah lalu tidak memperkenankan dia menjadi 
penanggung jawab. Apa maksudnya? Pengikut Dafa di tengah Xiulian juga sedang 
menghasilkan, menggembleng penanggung jawab pengikut Dafa, karena di tengah 
masyarakat manusia biasa anda tidak dapat menemukan cara kerja seperti 
penanggung jawab pengikut Dafa ini, tidak ada contoh sebelumnya. Dia telah berbuat 
salah lalu tidak memperkenankan dia menjabat lagi, ganti satu lagi masih akan berbuat 
salah, juga tidak memperkenankan dia menjabat lagi, ini bukanlah yang ingin saya 
lakukan, saya harus menggemblengnya menjadi dewasa. Maka dengan perkataan lain, 
apakah seorang pengikut Dafa telah berbuat salah, lalu saya tidak menghendaki anda 
menjadi pengikut Dafa, ganti seorang yang lain? (Para pengikut tertawa) Bila dia 
berbuat salah lagi lalu tidak menghendaki dia menjadi pengikut Dafa, ganti seorang 
yang lain, apakah ini dibenarkan? Di tengah proses Xiulian, niscaya bisa timbul 
masalah, setelah timbul masalah kuncinya adalah bagaimana anda sekalian dapat 
dengan niat baik membantu dia memperbaiki diri, bukannya menyuruh dia memikul 
suatu tanggung jawab, atau mencelanya. Sikap setiap orang Xiulian yang khusus 
ditujukan kepada orang lain juga merupakan manifestasi dari Xiulian diri sendiri, maka 
setiap orang juga harus mengerti dalam hal-hal tersebut. 

Penanggung jawab bermasalah tentu tanggung jawabnya besar, hal ini anda 
sekalian tahu, Shifu ada Fashen dalam jumlah tak terhitung sedang menangani, pasti 
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tidak akan melepaskan masalah dia, melepaskan kesempatan bagi dia untuk 
meningkat. Namun apabila anda terlalu terikat pada masalah dia, maka dapat pula 
melalui masalah ini mengekspos masalah anda, dapat pula melalui masalah ini 
membuat anda mengenali masalah sendiri, dengan demikian menyebabkan masalah 
dia mungkin sementara tidak dapat teratasi karena keterikatan hati anda belum 
disingkirkan. Lalu lebih banyak orang terbawa ikut serta dalam masalah ini, bagus, 
maka melalui masalah ini, semua masalah yang ada diekspos ke luar, agar kalian 
melihatnya. Bisa ada kejadian seperti ini, bukan tidak menyelesaikan masalah, bukan 
Fashen Shifu tidak mau peduli. 

Pengikut: Pusat layanan global pengunduran diri dari PKT sering menerima 
telepon dari rakyat berbagai kalangan di daratan Tiongkok, mereka menginginkan kami 
mewakili mereka kirim salam kepada Guru terhormat! 

Shifu: Jika demikian saya berterima kasih kepada rakyat daratan Tiongkok, terima 
kasih kepada para makhluk hidup! (Tepuk tangan) Setelah lepas dari kendali unsur-
unsur kejahatan, orang-orang di dunia tentu akan sadar, maka dapat menggunakan 
pikiran sendiri untuk mempertimbangkan masalah. Dahulu di bawah tekanan kejahatan 
yang merambah langit dan menyelimuti bumi, tak peduli ada berapa banyak orang 
telah menyatakan sikap, tak peduli ada berapa banyak orang mengatakan sesuatu 
terhadap Dafa, itu bukan dia sendiri yang mengucapkannya, melainkan unsur 
kejahatan memanfaatkan mulut orang tersebut mengatakan sesuatu, hal ini saya 
membedakannya dengan sangat jelas! Oleh sebab itu kau kejahatan telah melakukan 
sesuatu, kau ingin menganiaya manusia, di dalam pelurusan Fa khusus dalam 
menangani hal-hal tersebut, sedikitpun tidak akan timbul kekeliruan. 

Pengikut: Apa kabar Shifu! Pengikut bekerja di media sebagai wartawan, selalu 
merasa kemampuan diri sendiri terbatas, penerobosan sangat lamban, waktu untuk 
menulis berita jauh melebihi waktu yang dikehendaki secara profesional, saya merasa 
sangat cemas, merasa hal ini berhubungan dengan peningkatan Xinxing saya yang 
tidak cepat. 

Shifu: Belajar Fa jika dapat mengejar ketinggalan maka akan ada penerobosan. 
Setelah belajar Fa dengan baik baru dapat membuktikan kebenaran Fa, setelah belajar 
Fa dengan baik baru dapat melakukan lebih baik. Banyak hal yang dulu tidak dapat 
dilakukan oleh praktisi, melalui belajar Fa pikirannya terbuka luas, apa pun dapat 
dilakukan dengan sangat cekatan, yang belajar Fa dengan baik niscaya akan terjadi 
demikian. Bukan berarti kultivasi anda tidak baik, yang saya katakan adalah prinsip Fa. 
Dengan banyak membaca buku dan banyak belajar Fa pasti akan memiliki kebijakan. 

Pengikut: Dalam proses klarifikasi fakta sering bertemu dengan orang semacam 
ini, dia menyetujui Falun Gong, namun tidak menyetujui Dajiyuan.4 Pertanyaan saya 
adalah, apakah gaya pengelolaan media dari Dajiyuan membuat orang-orang salah 
paham terhadap Falun Gong, ataukah media itu sendiri terdapat masalah? 

                                                 
4Koran Dajiyuan (大紀元/Epoch Times). 
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Shifu: Saya kira bukan masalah seperti ini. Di dunia ini orang macam apa juga 
ada, ada yang suka pedas, ada yang suka asam, komplit beraneka ragam. Di tengah 
peracunan kebohongan yang disebarkan oleh partai jahat PKT, orang berbeda 
mempunyai kesalah-pahaman yang berbeda. Di mana letak kesalah-pahamannya, 
akan menyebabkan pemahaman pikirannya timbul masalah di situ, yang ditampilkan 
ialah pemikiran yang berbeda. Tentu saja, bukan berarti media ini dikelola dengan 
sangat sempurna, setidaknya media yang dikelola oleh pengikut Dafa akan lebih bersih 
daripada media manusia biasa. Seyogianya sedang menolong manusia, agar orang-
orang memperoleh manfaat, maka dalam hal ini media manusia biasa tentu tidak dapat 
menandingi. Lalu mengapa masih ada orang berpikir secara demikian, berkata secara 
demikian? Seperti yang saya katakan, orang berbeda juga mempunyai taraf kondisi 
dan pemahaman yang berbeda, di mana letak pokok persoalan yang diracuni oleh 
partai jahat, dia akan menampilkannya pada aspek tersebut. Oleh sebab itu, saya pikir 
hal ini sebaiknya dilakukan klarifikasi fakta hingga menembus sasaran, bukan Dajiyuan 
benar-benar terdapat masalah yang begitu besar. 

Pengikut: Perihal siaran TV partai jahat memasuki Kanada bersamaan hadirnya 
NTDTV, bagaimana kita harus menerobosnya? 

Shifu: Itu tergantung bagaimana pengikut Dafa berbuat. Kalian ingat selalu akan 
satu hal, bahwa pentas pertunjukan manusia di hari ini adalah ditampakkan bagi 
pengikut Dafa, mutlak bukan ditampakkan bagi kejahatan! (Tepuk tangan) Asalkan 
dapat dilakukan dengan baik, anda semua dapat memahami, berkoordinasi bersama, 
pikiran lurusnya kuat, maka tidak ada yang tidak berhasil dilakukan, karena titik tolak 
kalian tidak ada siapa pun yang dapat menandingi, itu adalah menyelamatkan makhluk 
hidup! Tujuan dibangunnya Triloka adalah demi peristiwa di hari ini, bukan 
diperuntukkan bagi manusia biasa untuk bermain, lebih-lebih bukan untuk manusia 
biasa menikmati hiburan. Manusia memang ada hiburan, itu adalah cara hidup manusia, 
itu adalah suatu kondisi untuk mempertahankan manusia menanti kedatangan Fa. 

Pengikut: Mengapa pengikut selalu merasa tidak dapat mengikuti proses maju 
pelurusan Fa walau telah berupaya bagaimanapun? 

Shifu: Saya kira pemahaman anda masih cukup baik, bila selalu merasa ada 
jarak kesenjangan pada diri sendiri, maka kejarlah ketinggalan dengan tanpa henti, 
banyak belajar Fa, banyak melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. 
Demikian kiranya. 

Pengikut: Kami adalah dari team penyusun materi belajar bahasa Mandarin. 
Mohon tanya kepada Shifu, dalam proses maju pelurusan Fa dewasa ini, kami harus 
mencurahkan seberapa banyak upaya dalam hal penyusunan materi belajar? Harus 
melakukan lebih banyak pada materi belajar atau pada pekerjaan lainnya? 

Shifu: Saya pikir baik kalian yang menyusun materi belajar bahasa Mandarin, 
atau kalian melakukan suatu pekerjaan lainnya, kiranya perlu saling berkoordinasi, lihat 
apakah materi belajar anda digunakan oleh sekolah pengikut Dafa. Jika tidak, mubazir 
saja anda menyusunnya, bukankah anda menghamburkan waktu? Hal ini harus 
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dikoordinasikan. Jika benar-benar dibutuhkan oleh pelajaran sekolah pengikut Dafa, 
maka lakukanlah dan lakukan dengan baik. Pekerjaan ini bila dilakukan bukanlah 
proyek kecil, bukan pula hal yang kecil. Itu adalah ingin ditinggalkan bagi manusia. Bila 
semata-mata diri sendiri ingin melakukan, lalu setelah anda selesaikan, jika ada cacat, 
atau kurang sempurna, sehingga tidak terpakai, bukankah anda menelantarkan 
pekerjaan lainnya? Oleh sebab itu harus berkoordinasi dengan baik. 

Pengikut: Pertama-tama saya mewakili pengikut seluruh Inggris kirim salam 
kepada Guru terhormat! Oleh karena kami tidak melakukan dengan baik, pertunjukan 
keliling seluruh dunia dari pentas malam tahun baru NTDTV belum dapat terlaksana di 
Inggris, masalah tempat mengalami banyak kesulitan, apakah pengikut Inggris 
mempunyai suatu masalah secara keseluruhan? 

Shifu: Saya kira bahkan sebuah tempat saja tidak dapat dicarikan, itu sungguh 
merupakan masalah. (Para pengikut tertawa) Bagaimana mungkin? Apakah anda 
sekalian kurang menaruh perhatian, kurang berkoordinasi pada masalah ini? Setiap 
tahun pengikut Dafa juga mengadakan satu kali malam pertunjukan tahun baru Imlek, 
akhirnya berkembang menjadi setiap daerah, bahkan negara yang berbeda juga 
melakukannya masing-masing. Untuk apa kita melakukan hal ini? Apakah untuk 
memberi hiburan bagi manusia biasa? Mutlak bukan, anda sekalian jelas sekali akan 
hal ini. Yaitu melalui hal ini, ingin menampilkan wajah pengikut Dafa, menjebol 
kebohongan dan fitnahan yang diindoktrinasi oleh partai jahat kepada orang-orang, 
bersamaan juga menyelamatkan makhluk hidup dan mengklarifikasi fakta. Sekarang 
masyarakat golongan menengah ke atas di seluruh dunia, ada orang mengatakan tidak 
mengenal Falun Gong, saya katakan dia berlagak bodoh. Terutama orang-orang di 
dalam lembaga pemerintahan mengatakan saya tidak mengerti kau Falun Gong, itu 
adalah dia sengaja berpura-pura bodoh, benar-benar sedang berpura-pura bodoh. 
Maka dapat juga dikatakan, terhadap Falun Gong mereka pada dasarnya juga sudah 
tahu apa gerangan masalahnya, juga tahu PKT sedang menganiaya Falun Gong, juga 
tahu Falun Gong adalah kelompok Xiulian yang baik hati, yang menuntut diri sendiri 
dengan konsep teori Sejati, Baik, Sabar. Dalam hal ini mereka juga sudah sangat jelas. 

Maka saya pikir jika timbul masalah, tentu harus pergi klarifikasi fakta. Saya rasa 
harus diselesaikan melalui klarifikasi fakta, bersamaan juga mencari tahu apa yang 
sedang berperan menghalangi. Sesungguhnya masalah yang paling besar ialah para 
praktisi tidak bekerja sama dengan baik. Tentu saja ada juga di sebagian tempat terjadi 
perdebatan yang tak berkesudahan di antara sesama praktisi, dia ingin sewa gedung 
pertunjukan ini, yang lain ingin sewa gedung pertunjukan itu, sehingga lupa ini adalah 
sedang membuktikan kebenaran Fa, bukan membuktikan kebenaran diri sendiri. 

Dahulu setiap tahun juga adalah kalian pengikut Dafa sendiri yang melakukan. 
Tetapi setiap tahun usai saya menyaksikannya, saya di satu sisi merasa gembira, 
namun ada pula satu sisi yang tidak sesuai keinginan. Pengikut Dafa telah 
menghabiskan banyak sumber dana, sumber materi dan sumber tenaga untuk terjun 
dalam malam pertunjukan tahun baru setiap tahun, sedangkan orang-orang yang 
terlibat acap kali adalah tenaga inti dari berbagai bidang pekerjaan, maka jika tidak 
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dapat mencapai hasil, ini benar-benar adalah keuntungan yang tidak dapat menutupi 
kerugian, tidak sebanding. Di arena pertunjukan saya pernah mendengar ada yang 
mengumpat, selesai pertunjukan penonton yang keluar ruangan yang mengatakan apa 
saja juga ada, yaitu tidak dapat mencapai hasil yang semestinya. Tentu saja, pengikut 
Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa, di tengah klarifikasi fakta memang ada yang 
menerima, ada yang tidak menerima. Belakangan saya pernah mempertimbangkannya 
satu saat, malam pertunjukan ini diselenggarakan atau tidak? Jika hasilnya masih 
seperti begini maka sudah tidak dapat diadakan lagi. Segala yang dilakukan oleh 
pengikut Dafa bukan untuk kesenangan bagi manusia biasa. Jika tidak dapat menolong 
manusia, kita telah menghabiskan begitu banyak sumber tenaga, sumber materi dan 
sumber dana di dalamnya, di berbagai daerah juga sedang diadakan, maka hal ini 
sudah tidak dapat dilakukan. Kemudian di saat saya pertimbangkan masalah ini secara 
saksama, saya melihat di antara pengikut Dafa memang benar ada beberapa orang 
yang memiliki keahlian di bidang ini, mereka selalu ingin menempuh cara demikian 
untuk membuktikan kebenaran Fa, anda sekalian juga punya harapan yang begini. 
Tentu saja, saya membicarakannya dari permukaan. Maka saya lalu berpikir, 
seyogianya memang demikian, biar saya langsung saja yang membimbing anda 
sekalian mengerjakan hal ini. (Tepuk tangan) Setidaknya saya membimbing anda 
sekalian hingga dewasa, membimbingnya selama dua tahun maka anda sekalian juga 
sudah tahu bagaimana mengerjakannya. 

Tentu saja, hal apa pun mudah dibicarakan, begitu saya melibatkan diri, sifatnya 
tentu sudah berubah. Anda sekalian tahu, pengikut Dafa adalah membuktikan 
kebenaran Fa, jika demikian Shifu datang untuk apa? Shifu datang untuk meluruskan 
Fa. Maka jika saya ingin melakukan hal ini, penonton yang dihadapi, orang-orang yang 
ingin saya selamatkan, hal yang ingin dilakukan, semuanya telah terjadi perubahan. 
Ingin melakukan hal ini dengan baik, maka harus mencapai hasil yang terbaik, benar-
benar dapat menyelamatkan, menolong orang-orang itu, saya baru melakukannya, dan 
juga harus dapat diwujudkan demikian. Maka saya tidak bisa melakukannya seperti 
dulu itu. Karena dahulu pengikut Dafa melakukannya dengan waktu luang, sekarang 
ingin melakukan tentu dilakukan dengan taraf tinggi. Tentu saja ada yang mengatakan, 
bahwa apa yang ingin Shifu lakukan, yang dilakukan pasti adalah yang terbaik. Betul! 
Jika bukan yang terbaik saya juga tidak melakukannya. (Tepuk tangan) Oleh sebab itu, 
saya menyuruh orang mulai menerima murid, membangun sekolah tari, menyeleksi 
tenaga ahli, membentuk kelompok musik, semua rentetan pekerjaan ini harus dibina 
dari dasarnya, kemudian harus mencapai hasil pertunjukan yang benar-benar peringkat 
satu. Termasuk kreasi dan acara latihan, ada banyak hal Shifu juga melibatkan diri. 
Kalian juga sudah mendengarnya. 

Tak peduli bagaimanapun, di tengah pertunjukan anak-anak juga penuh semangat 
demi kehormatan Dafa, kelakuan mereka sungguh terpuji. Orang-orang menonton 
sebuah pertunjukan seni budaya hingga meneteskan air mata, ini sungguh jarang 
ditemukan. Pertunjukan yang mengandung irama Dewa, pada setiap pertunjukan ada 
banyak orang meneteskan air mata dari awal hingga akhir, masih ada lebih banyak 
orang yang tiada hentinya menyeka matanya. Tiap pertunjukan juga demikian. Manusia 
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merasa sangat terguncang. Pada ruang dimensi ini adalah anak-anak sedang 
berpentas, pada ruang dimensi lain banyak Fashen saya dan banyak Dewa juga 
sedang berperan. (Tepuk tangan) Daya guncang dan perubahannya terhadap manusia, 
mirip sekali dengan dulu ketika saya sendiri mengajarkan Fa, (tepuk tangan) maka 
perubahannya sangat besar terhadap manusia. 

Selayaknya pertunjukan seni budaya, tarafnya makin tinggi, penerimaan orang-
orang terhadapnya makin baik, perubahannya terhadap orang-orang juga makin besar, 
maka harus berupa sebuah pertunjukan yang indah dan sempurna. Dalam berbagai 
aspek juga harus indah sempurna, layar besar begitu dibuka tampaklah sebuah lukisan 
yang paling cantik. Tuntutan yang harus dipenuhi adalah gerakan tariannya indah, 
busananya indah, tata pentasnya indah. Mengenai hal ini orang-orang dalam 
masyarakat sekarang sudah tidak mengerti. Konsep penilaian manusia terhadap 
keindahan berubah seiring trend masyarakat, hari ini mode ini dikatakan bagus, besok 
mode itu dikatakan bagus. Hanya prinsip Dafa yang tidak berubah dan tidak tergerak, 
hanya kita yang tahu apa itu keindahan yang sejati. Karena pengikut Dafa berkultivasi 
Sejati, Baik, Sabar, maka kita baru dapat mengetahui keindahan sejati itu apa, ia tidak 
berubah, dengan demikian baru dapat menimbulkan gema sinkron dari sisi kebaikan 
dan sisi keindahan manusia. Semua ini tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Dan 
juga seiring lagu yang dibawakan sang penyanyi, alunan musik dari grup musik dan 
gerak tari sang pemain di atas pentas, energi yang dipancarkan semuanya tulus murni, 
belas kasih serta amat besar. Sesungguhnya banyak orang yang ada di arena 
penyakitnya telah sembuh. Sekarang orang-orang yang menyaksikan pertunjukan seni 
budaya masih belum tahu, perlahan-lahan mereka akan tahu, usai menyaksikan 
pertunjukan pikirannya telah dimurnikan, tubuhnya telah sehat, (tepuk tangan) oleh 
sebab itu saya rasa pekerjaan ini hasilnya masih sangat baik bila dilakukan. Tentu saja, 
anggota grup pertunjukan kebanyakan adalah pengikut Dafa cilik, dengan demikian 
tidak menyita sumber daya pengikut Dafa. 

Pengikut: Apa tujuan dari kompetisi global tarian Tiongkok yang pertama yang 
diadakan oleh NTDTV? 

Shifu: Saya masih tidak ingin begitu dini mengatakannya secara jelas, biar 
meninggalkan sedikit manfaat untuk dikemukakan nanti. (Para pengikut tertawa) Tetapi 
saya boleh mengatakan sejenak kepada anda sekalian dari permukaan. Pengikut Dafa 
melakukan apa saja, partai jahat PKT selalu ketakutan. Pertunjukan seni budaya dari 
pengikut Dafa berisi kebudayaan Tiongkok yang tulus murni, kebudayaan kuno, 
kebudayaan warisan Dewa yang sesungguhnya, tentu saja ia akan berperan menjebol 
terhadap kebudayaan partai jahat PKT, sudah pasti mereka takut. Tak peduli 
bagaimana partai jahat bermanuver, dia adalah sebuah pemerintahan berandal, yang 
dia duduki hanyalah tempat di Tiongkok itu, apa yang dia lakukan juga hanya sebatas 
wilayah Tiongkok. Sedangkan yang dilakukan oleh NTDTV kali ini bersifat global, 
kompetisi internasional, biar bagaimanapun adalah kegiatan yang bersifat internasional, 
(Shifu tersenyum) (para pengikut tertawa, tepuk tangan) yang diraih oleh para 
pemenang juga adalah hadiah kompetisi internasional. 
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Pengikut: Mohon bicarakan sejenak apakah sekolah Minghui boleh 
menggunakan huruf gaya sederhana? 

Shifu: Sesuaikan keadaan praktis, kalian hanya dapat melakukannya sesuai 
keadaan aktual dari manusia sekarang ini. Sekolah Minghui menggunakan huruf gaya 
asli di Taiwan, khusus terhadap orang-orang dari daratan Tiongkok menggunakan 
huruf gaya sederhana, hal ini saya juga tidak menentang. Bagaimana mengelola huruf, 
hal ini sendiri bukanlah masalah, kuncinya ialah bagaimana agar dapat menjebol 
kebudayaan partai dan menyelamatkan makhluk hidup, ini adalah masalah besar. 
Jangan berkutat pada hal-hal yang kecil itu. 

Pengikut: Sebagian pengikut yang tinggal di daerah jauh terpencil tidak ikut serta 
dalam pekerjaan pelurusan Fa berupa malam pertunjukan tahun baru dari pengikut 
Dafa Amerika Utara bimbingan Shifu akhir-akhir ini, ada sedikit perasaan tidak dapat 
mengejar ketinggalan. 

Shifu: Bukan demikian, saya tidak pernah meminta anda semua ikut serta dalam 
pekerjaan ini. Sekalipun mengenai penjualan karcis malam pertunjukan tahun baru, 
praktisi pula yang merasa cemas, minta saya menyampaikan beberapa patah kata, 
juga tidak meminta anda semua ikut serta. Saya hanya mengatakan yang punya syarat 
boleh datang membantu, yang tidak punya syarat jangan datang. Jika dikatakan saya 
di sini sangat sibuk, kasus khusus dalam pembuktian kebenaran Fa tidak dapat 
ditinggal, maka anda jangan datang. 

Pengikut: (Shifu: Nama yang bersangkutan tidak saya sebut lagi). Pengikut Dafa 
dari Provinsi Zhejiang kirim salam kepada Shifu! (Shifu: Terima kasih kepada anda 
sekalian!) (Tepuk tangan) Apakah terdapat perbedaan permintaan antara pengikut 
Dafa dalam dan luar negeri Tiongkok? Ataukah karmanya berbeda? Ataukah 
pengetahuan, jodoh pertemuannya berbeda? 

Shifu: Bukan karena karmanya berbeda, juga bukan permintaannya berbeda, 
lebih-lebih bukan jodoh pertemuannya berbeda, melainkan sumpah yang diikrarkan 
dulu itu berbeda. Pengikut Dafa adalah sebuah kesatuan, di mana pun sama, proses 
maju pelurusan Fa berjalan selangkah. (Tepuk tangan) Jika tidak ada anti 
penganiayaan dari pengikut Dafa di tingkat internasional, menyingkap kejahatan secara 
gencar dan kuat di tingkat internasional, maka penganiayaan kejahatan terhadap 
pengikut Dafa dalam negeri Tiongkok akan makin menjadi-jadi! Terjadinya perubahan 
besar pada situasi, tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang dilakukan oleh pengikut 
Dafa di tingkat internasional, maka dalam kaitan tersebut hanya beda apa yang 
dilakukan, masalah yang dihadapi adalah sama, taraf kondisi dan tingkatan Xiulian 
tidak ada perbedaan apa pun. 

Pengikut: Segenap praktisi Rusia kirim salam kepada Shifu. Sebagian praktisi 
Rusia ditangkap karena melakukan klarifikasi fakta. Mohon tanya bagaimana 
seharusnya praktisi Rusia mengubah keadaan dan lingkungan seperti ini? 
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Shifu: Pada umumnya di mana timbul masalah, pengikut Dafa pergi ke sana 
mengklarifikasi fakta, pertahankan secara konsisten dan tidak mengendur. Praktisi 
Tiongkok selalu punya sebuah perasaan, merasa di dalam masyarakat Barat pekerjaan 
apa pun juga menuruti aturan yang berlaku, ada sebagian hal masih harus buat 
perjanjian sebelumnya, tunggu dan tunggu dalam waktu lama. Namun situasi 
penganiayaan sangat mendesak, menentang penganiayaan tidak punya waktu untuk 
bertenang-tenang seperti ini. Praktisi merasa perbuatan demikian tidak benar, maka 
banyak praktisi Tiongkok menerapkan cara sendiri, langsung menemui yang 
bersangkutan, dilakukan secara konsisten dan bertahan terus tanpa mengendur, 
dengan semangat yang harus klarifikasi fakta hingga mencapai sasaran, dengan sikap 
yang harus mengerjakan sesuatu hingga berhasil. Tentu saja ada sebagian praktisi 
Barat merasa tidak bisa menerima, karena terbiasa dengan cara hidup yang demikian. 
Itu tidak benar, betul-betul tidak benar. Kalian tidak boleh menunggu, makhluk hidup 
sedang dianiaya, moralitas sedang merosot ke bawah secara drastis, orang yang ingin 
kalian tolong makin lama makin sedikit, makin lama makin sulit, maka tidak boleh 
menunggu. 

Pengikut: Mengapa materi belajar bahasa Mandarin untuk masa mendatang ingin 
menggunakan huruf gaya sederhana? Apakah huruf gaya sederhana diciptakan oleh 
PKT? 

Shifu: Memang huruf gaya sederhana dihasilkan dalam masyarakat partai jahat 
PKT, hal ini adalah pasti. Tetapi sekarang satu miliar orang lebih di masyarakat 
Tiongkok semua menggunakan huruf gaya sederhana, ingin klarifikasi fakta dengan 
menggunakan huruf gaya asli, jika ia tidak mengerti membacanya juga tidak benar. Ini 
bukan masalah yang menyangkut satu hari satu malam. Lakukanlah klarifikasi fakta 
dengan kemudahan yang paling besar, jangan peduli sekarang pakai huruf apa, 
asalkan dapat menolong manusia sudah boleh! Menolong manusia adalah nomor satu! 
(Tepuk tangan) 

Pengikut: Guru terhormat mengatakan bahwa pengikut Dafa terlepas ke luar dari 
rahim alam semesta lama, melangkah ke luar dari prinsip hukum lama. Dari pengertian 
tersebut dapatkah dihayati demikian rupa, bahwa Dafa telah memberikan satu kali 
kesempatan bagi makhluk hidup untuk memperbarui diri, juga hanya satu-satunya 
kesempatan ini. 

Shifu: Alam semesta sudah tidak benar, semua makhluk hidup sudah tidak benar, 
jika tidak diperbarui, alam semesta tidak akan eksis lagi, demikianlah kejadiannya. 
Tidak hanya terhadap manusia, juga terhadap Dewa, terhadap langit, terhadap semua 
makhluk hidup, segala kehidupan juga termasuk di dalamnya, alam semesta sedang 
dilakukan pelurusan Fa, tidak hanya Fa meluruskan dunia manusia. Sesungguhnya 
yang benar-benar disebut Fa meluruskan dunia manusia masih belum dimulai. 

Pengikut: Mohon tanya apa hubungannya antara mendirikan perguruan tinggi 
dengan pelurusan Fa? 
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Shifu: Pengikut Dafa ingin mendirikan perguruan tinggi, melalui cara demikian 
untuk membuktikan kebenaran Fa, mengklarifikasi fakta serta menyelamatkan makhluk 
hidup, ini juga tidak ada sesuatu yang buruk. Yang dilihat semata-mata hal-hal yang 
dilakukan apakah berhubungan dengan penyelamatan makhluk hidup, kalau tidak 
maka maknanya tidak begitu besar. 

Pengikut: Saya melihat cara kerja sesama praktisi banyak mengandung unsur 
kebudayaan partai, namun tidak tahu bagaimana bertukar pendapat dengannya. 

Shifu: Orang-orang yang keluar dari daratan Tiongkok, cara mereka berpikir dan 
komposisi bahasanya sedikit banyak membawa kebiasaan masyarakat di daratan yang 
diciptakan oleh partai jahat Komunis. Melalui Xiulian hal-hal demikian lambat-laun akan 
dapat dikenali. Di dalam masyarakat yang normal, kebiasaan buruk dari orang-orang di 
daratan itu akan berubah sejalan dengan berlalunya waktu. Namun semua ini tidak 
akan memengaruhi Xiulian, tidak akan menghalangi Xiulian, tidak bermasalah. Ketika 
saya mengajarkan Fa di Tiongkok kala itu, banyak orang kondisi pemikirannya juga 
demikian, namun semua juga dapat memahami Fa, juga dapat Xiulian, ini tidak dapat 
menghalangi. Menelanjangi kebudayaan partai yang jahat adalah untuk menyingkap 
watak hakiki kejahatan, supaya orang-orang mengenalinya dengan jelas, mengetahui 
bagaimana ia meracuni orang Tionghoa, bagaimana ia memusnahkan nurani manusia, 
bagaimana ia merusak kebudayaan Tiongkok kuno, tujuan terakhir kejahatan adalah 
memusnahkan manusia. 

Pengikut: Buku Dafa dengan Huruf Tionghoa yang gaya asli dan gaya sederhana, 
di ruang dimensi lain apakah sama? 

Shifu: Di ruang dimensi lain hurufnya bukan yang gaya asli juga bukan yang gaya 
sederhana, melainkan huruf dari ruang dimensi lain, di langit adalah huruf langit. 

Pengikut: Terlihat titik bersinar keemas-emasan lewat di depan mata, apakah kita 
boleh mengucapkan kata “musnah” ? 

Shifu: Begini kiranya, jika anda merasa itu adalah benda yang tidak baik, anda 
boleh menghadapinya dengan pikiran lurus, akan tetapi jika dia adalah benda yang 
baik, pikiran lurus anda tidak akan berfungsi padanya, karena anda adalah lurus, jika 
dia juga lurus, maka tidak akan berfungsi. 

Pengikut: Kelak hanya ada Dafa dan bahasa Tionghoa, apakah anak yang lahir di 
luar negeri tidak perlu sekolah lagi, cukup hanya dengan belajar Dafa atau 
mengajarinya bahasa Tionghoa? 

Shifu: Saya tidak menyuruh kalian berbuat demikian. Kelak saat Fa meluruskan 
dunia manusia, bagaimana kondisi waktu itu, manusia yang ditinggalkan semua harus 
ikut melangkah sampai pada tahap itu. Anda bilang saya sekarang ingin mengerjakan 
hal-hal yang akan datang, anda takkan dapat melakukannya. Anda sebaiknya lakukan 
saja dengan baik perihal penyelamatan makhluk hidup sekarang ini. Hal-hal yang akan 
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datang bukan urusan pengikut Dafa, karena pada waktu itu hanya Shifu yang 
melakukannya. 

Pengikut: Banyak lokasi wisata di kota besar tidak dapat dipertahankan, sebagian 
besar praktisi terjun dalam malam pertunjukan tahun baru, korps musik Dunia Surga 
dan kegiatan lainnya, sehingga praktisi yang mengklarifikasi fakta secara langsung kian 
lama kian berkurang. 

Shifu: Sebenarnya dewasa ini korps musik Dunia Surga pada dasarnya tidak 
melakukan latihan lagu baru, sebagian besar mencari waktu latihan sendiri, waktu 
untuk latihan bersama juga tidak banyak, di berbagai daerah keadaannya juga 
demikian, sehingga pada dasarnya tidak memengaruhi kegiatan khusus lainnya. Pada 
tahap awal pembentukan, ya memang dalam satu jangka waktu harus meluangkan 
waktu untuk latihan, sekarang pada dasarnya tidak berpengaruh lagi. 

Pengikut: Penindasan PKT terhadap Falun Gong telah merambat ke luar negeri, 
tentang peristiwa pendeportasian praktisi dan lainnya, bagaimana media kita 
menangani berita bersangkutan? 

Shifu: Penindasan oleh kejahatan diberitakan saja, tidak jadi masalah, kita tidak 
akan kehilangan muka, yang ingin diperlihatkan kepada orang-orang adalah kejahatan 
PKT. Pengikut Dafa juga tidak akan dibuat kecut karena ditakuti oleh kejahatan. 
Pengikut Dafa maju ke depan dengan melewati terpaan angin kencang dan ombak 
besar, siapa yang masih takut dengan tindakan dia itu? Pengikut Dafa di daratan pun 
tidak takut, di tingkat internasional siapa yang masih takut terhadapnya! Menghadapi 
kejahatan, yang perlu diungkap ya ungkap saja, yang perlu diberitakan ya beritakan 
saja. 

Pengikut: Pengikut sangat ingin menghafal Fa, namun dewasa ini berbagai 
kegiatan khusus sangat ketat waktunya. 

Shifu: Ini tergantung pada diri sendiri. Ini senantiasa merupakan sebuah 
pertentangan, pengikut Dafa perlu membuktikan kebenaran Fa, bersamaan itu masih 
harus belajar Fa dengan baik, jelas sangat terbatas waktunya. Ini justru adalah tingkat 
kesukaran yang dihadapkan kepada kalian. Mengultivasi diri sendiri dengan baik, 
masih harus menyelamatkan makhluk hidup, semua juga penting, semua juga penting. 

Pengikut: Shifu sejak ceramah Fa di San Francisco tahun 2005 memberi tahu 
kami, daerah pecinan adalah letak kekosongan dari klarifikasi fakta yang kita lakukan, 
kita pernah mencoba melakukannya dengan berusaha keras, namun kejahatan di sana 
hingga kini masih tampak beringas, pengikut di daerah teluk merasa sangat cemas, 
mohon Shifu memberi petunjuk. 

Shifu: Ada berapa orang telah pergi mengklarifikasi fakta ke daerah pecinan San 
Francisco? Bila tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, jumlah orangnya 
sedikit, tentu saja tidak dapat mengubahnya! Praktisi di daerah teluk begitu banyak, 
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mengapa anda sekalian tidak menjadikan tempat itu sebagai titik utama, berusaha 
keras melakukannya? 

Pengikut: Pengikut Dafa dari berbagai daerah kirim salam kepada Shifu! Salam 
tersebut datang dari: Fushun-Provinsi Liaoning, Changsha-Provinsi Hubei, Yantai, 
Puyang-Provinsi Henan, Hefei, Pingjiang-Provinsi Hunan, Jinan, Kunming, Dandong-
Provinsi Liaoning, Hangzhou, Fujian, Nanping, Minbei, Guizhou, Zun Yi, Panjin, 
Huaian-Provinsi Jiangsu, Changchun, Beijing, Tianjin, Nanjing, Changzhou, Guiyang, 
Xishuangbanna-Provinsi Yunnan, Shen Yang, Kota Ningde, Zhengzhou-Provinsi Henan, 
Kota Jilin, Nanchanghongdu, Zhuhai, Laiyang, Chenzhou, Hengyang, Hengnan, 
Luzhou-Provinsi Sichuan, Universitas Tianjin, Yiyang-Provinsi Hunan. 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa datang ke dunia dengan membawa sumpah janji yang 
diikrarkan kepada Shifu, jika dalam kesesatan di dunia ini kehidupan tersebut tidak 
menempuh jalan sesuai sumpah janjinya, apakah dia masih mempunyai sebuah jalur 
Xiulian untuk melangkah menuju kesempurnaan? Terutama bagi seorang anak? 

Shifu: Sebuah kehidupan telah melanggar janji, hal ini di langit dipandang sebagai 
suatu urusan besar. Tentu saja, jika selama masa pengikut Dafa dianiaya, ia tidak 
melangkah mengikuti kejahatan, tidak memperparah situasi, tidak terlibat dalam 
penganiayaan pengikut Dafa, bersamaan itu dapat menyetujui Dafa, maka setidaknya 
ia dapat bertahan hingga tahap berikutnya. Tahap berikutnya masih ada orang yang 
Xiulian. Tentu tidak mempunyai kemuliaan sebagai “Pengikut Dafa di masa pelurusan 
Fa,” karena keagungan De semacam ini adalah tak terhingga. Kelak ketika Fa 
meluruskan dunia manusia, masih terdapat sekelompok pengikut Dafa, namun Xiulian 
mereka sangat sulit, bahkan pikiran mereka ada sedikit saja menyimpang, Fa tidak 
akan menampakkan diri kepadanya. Setelah mendapatkan buku, kendati dia seharian 
membacanya juga belum tentu sebagai orang Xiulian, maka tuntutan terhadap mereka 
juga menjadi tinggi, karena kelak keadaan sesungguhnya akan ditampakkan. Dengan 
kata lain, walaupun kelak sulit, akan tetapi masih mempunyai kesempatan Xiulian. 

Pengikut: Kata-kata yang Anda ucapkan di beberapa daerah tidak disampaikan 
secara resmi melalui Himpunan Dafa, apakah di daerah lain dapat didengar melalui 
penyampaian praktisi? 

Shifu: Ada praktisi tertentu suka menonjolkan diri, sering melakukan sesuatu hal 
baru dari yang lain untuk memperlihatkan diri sendiri. Saya telah sering kali 
mengatakan, pembicaraan saya yang khusus ditujukan terhadap keadaan tertentu atau 
kepada sejumlah kecil orang, itu tidak boleh direkam, juga jangan sembarang 
diceritakan kepada praktisi. Ada sebagian orang justru tidak mematuhi, ia harus 
berbuat demikian, ia sedang memamerkan diri, merusak Dafa dan mengganggu Xiulian 
pengikut Dafa. Kalian semua tahu, di dalam Xiulian bila sifat hati manusia tidak 
disingkirkan, penampilan yang paling menonjol adalah melakukan suatu hal bukan 
untuk membuktikan kebenaran Dafa, melainkan membuktikan kebenaran dia sendiri! 
Efek yang terjadi adalah merusak. Ada pula orang sering menggunakan panji Shifu, 
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mengatakan Shifu menyuruh saya begini dan begitu, Shifu telah mengatakan ini dan itu, 
Shifu menyuruh kalian begini dan begitu. Saya tidak pernah menyuruh siapa pun begini 
dan begitu. Barang siapa yang mengatakan demikian, semuanya adalah menggunakan 
panji Shifu demi mencapai keinginannya sendiri. Sekalipun saya di saat menyelesaikan 
masalah telah mengatakan kepada seseorang harus dilakukan begini dan begitu, dia 
lalu menceritakannya di tengah para praktisi, itu jelas adalah berperan merusak. Kalian 
ingat apa yang saya katakan, barang siapa berbicara dengan menggunakan panji saya, 
semuanya tergolong melakukan hal buruk. Setidaknya pada saat itu kata-kata yang 
diucapkan mutlak bukan ucapan seorang yang Xiulian, melainkan sedang 
mengatasnamakan Shifu menekan orang lain, mengangkat diri sendiri. Tentu, saya 
bisa menyuruh koordinator utama pengikut Dafa untuk menyampaikan perkataan saya, 
ini adalah saya yang menyuruhnya mengatakan. 

Pengikut: Sejarah budaya Tiongkok selama 5.000 tahun adalah kebudayaan 
sejarah yang mengukuhkan manusia untuk memahami Fa, proses pelurusan Fa sudah 
mendekati terakhir, kami memerlukan banyak waktu untuk mulai menyusun buku 
pelajaran yang cocok bagi murid SD dan SMU, serta murid asing untuk mempelajari 
kebudayaan ortodoks Tiongkok. 

Shifu: Masalah ini saya pikir digabung saja dengan penyelenggaraan sekolah, 
dilakukan secara koordinasi. Kalian semua ingin melakukan, dia ingin saya juga ingin, 
telah memboroskan sumber tenaga, materil dan energi, akhirnya belum tentu dapat 
dipakai, bukankah anda sama dengan bekerja sia-sia? Dewasa ini masalah klarifikasi 
fakta dan penyelamatan manusia benar-benar sangat mendesak. Manusia di kemudian 
hari harus memperbaiki sendiri dari awal hal-hal yang telah dirusaknya. Tidak peduli 
bagaimana kejahatan yang menggerakkan, hal buruk itu tetap adalah manusia yang 
melakukannya. Hal buruk yang telah dilakukan manusia, harus manusia yang 
memperbaikinya kembali, maka bagaimana pengikut Dafa sekarang berbuat, itu juga 
hanyalah memberi manusia sebuah jalan yang benar saja. 

Pengikut: Mohon Shifu bantu kami agar memahami arti penting dari tarian 
Tiongkok klasik. 

Shifu: Tidak layak disebut arti penting, melainkan pengikut Dafa sedang 
menggunakan tarian Tiongkok untuk pertunjukan. Perlukah saya membicarakan tarian 
Tiongkok di sini? (Hadirin tertawa) Karena kalian menggunakannya untuk pertunjukan, 
maka biarlah saya mengutarakan beberapa patah kata. Tarian Tiongkok klasik 
sesungguhnya disingkat dengan sebutan tarian Tiongkok. Tentu saja, dalam tarian 
Tiongkok termasuk pula tarian kalangan rakyat, tarian kebangsaan. Tarian Tiongkok 
klasik mengapa disebut tarian klasik? Karena ia diwariskan sejak zaman Tiongkok kuno. 
Berbicara tentang pewarisan, sesungguhnya terdapat dua cara: Satu adalah 
kebudayaan kuno dari masa-masa yang berbeda telah terisi masuk ke dalam gen 
manusia, sehingga membentuk sebuah napas yang selalu terbawa dalam tiap gerak-
gerik orang tersebut, ini disebut kandungan pesona; satu lagi merupakan pewarisan 
budaya, pewarisan budaya juga terbagi menjadi pewarisan secara lisan dan pewarisan 
dengan huruf, serta pewarisan dengan gaya tarian atau gerakan anggota tubuh dari 
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tarian tersebut. Pada daerah yang berbeda terdapat corak penampilan tarian yang 
berbeda, hal-hal yang terisi masuk ke dalam tubuh manusia akan membuat gaya 
manusia terbentuk menjadi ciri khas sebuah bangsa, ini termasuk napas kebangsaan 
dari makna yang terkandung pada manusia. Maka gaya dari setiap gerak tangan 
maupun kaki orang Tionghoa, terdapat perbedaan yang amat besar dengan setiap 
gerak tangan dan kaki orang Barat, termasuk ekspresi wajah manusia. Sesungguhnya 
ini adalah kandungan pesona dari suatu bangsa, ini sulit sekali dipelajari hingga 
menguasai. Tak peduli gaya tarian anda bagaimana, begitu anda menjulurkan tangan 
dan mengangkat kaki pasti mengikuti napas demikian, ini merupakan sesuatu yang 
menjelujur ke bawah dari sejarah yang jauh lampau. 

Tarian Tiongkok mengutamakan irama tubuh, teknik gerakan tubuh dan 
keterampilan, yang merupakan tiga bagian besar. Menyinggung tentang irama tubuh 
yang disebut dalam tarian Tiongkok, sesungguhnya adalah melalui pentas gerak 
anggota tubuh mengekspresikan napas kebangsaan. Pada aspek teknik gerakan tubuh 
dari tarian Tiongkok, dalam sejarah tidak ada warisan yang baku dan sistematis, 
namun pada aspek keterampilan malah diwariskan dengan sangat mendukung. Anda 
semua tahu, huruf Wu”5 dari kata Wushu6 dan huruf “Wu”7 dari kata “Wudao”,8 kedua 
huruf yang lafalnya sama namun berbeda arti juga adalah Dewa yang sengaja 
mengaturnya. Sesungguhnya, jika “silat” digunakan secara sipil, itu adalah tarian; jika 
“tarian” digunakan secara militer, itu adalah jurus silat. Pada berbagai dinasti dan 
berbagai zaman dalam sejarah, dari lingkungan istana sampai kalangan rakyat, tarian 
yang dipertunjukkan dalam arena perayaan, resepsi perjamuan dan banyak acara 
lainnya, juga adalah diperankan oleh jenderal perang dengan memperagakan lompatan, 
putaran, jungkir balik serta tarian pedang, tarian tombak, tarian tongkat dan lainnya, 
yang semuanya merupakan teknik keterampilan dalam jurus silat. Sedangkan teknik 
gerakan tubuh kebanyakan diwariskan di kalangan rakyat Tiongkok, terdapat banyak 
hal yang berbeda corak. Pada berbagai dinasti dan berbagai zaman juga ada tarian 
istana, tarian istana tersebut tidak pernah putus. Namun setibanya masa akhir-akhir ini, 
orang-orang baru mulai membakukan tarian Tiongkok secara sistematis, dengan 
demikian telah diselenggarakan mata pelajaran tarian Tiongkok, secara sistematis 
mengajarkan tarian Tiongkok. Tetapi ini mutlak bukan diciptakan pada masa akhir-akhir 
ini. 

Tarian Tiongkok memiliki seperangkat latihan teknik dasar yang utuh dari dia 
sendiri, juga ada sesuatu yang dilatih di atas galah dan di lantai, layaknya tarian ballet, 
bersamaan juga ada irama tubuh, teknik gerakan tubuh dan keterampilan. Sekarang di 
daratan Tiongkok terdapat pengekangan oleh kebudayaan partai terhadap irama tubuh 
yang diutamakan dalam tarian klasik, sesungguhnya pemahamannya sangat dangkal. 
Irama bukan sekadar gerakan tarian yang diekspresikan oleh gerakan permukaan, 
utamanya ialah kandungan makna dari suatu bangsa. Seumpama dua orang yang 

                                                 
5 Wu (武) 
6 Wushu – Seni bela diri Tiongkok. 
7 Wu (舞) 
8 Wudao - Tarian. 
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sama-sama belum pernah belajar menari, yang satu orang Barat dan satu lagi orang 
Tionghoa, mereka sama-sama mempelajari tarian Tiongkok, perasaannya pasti 
berbeda. Benda yang diwariskan bangsa bersangkutan telah sepenuhnya meresap 
dalam darah daging dan jiwanya. Keterampilan dengan tingkat kesulitan besar dalam 
tarian Tiongkok meliputi jungkir balik, lompatan dan putaran, yang tingkat kesulitannya 
lebih besar dari tarian ballet, tuntutannya lebih banyak dari tarian ballet dalam 
penguasaan keterampilan. Tarian Tiongkok dalam perangkat sistemnya juga lebih 
besar dari tarian ballet, gerakannya jauh lebih banyak. 

Gerakan tarian ballet hanya sebatas itu saja, bila anda tambahkan lagi sebuah 
gerakan lain maka sudah bukan gerakan tarian ballet. Di samping itu berkat banyaknya 
gerakan dari tarian Tiongkok, juga membuat tarian Tiongkok lebih mudah dalam hal 
melukiskan sebuah figur, biarpun yang dilukiskan dalam karya tarian adalah seorang 
tokoh, yang ditampilkan adalah suatu pemandangan atau lingkungan, semuanya dapat 
diwujudkan. Ini adalah kelebihannya, dalam berkreasi juga relatif lebih mudah. Tarian 
ballet jika ingin menciptakan sebuah karya pentas baru adalah sangat sulit, karena 
gerakannya sedikit, hanya sebatas itu saja, jika anda melampauinya maka sudah 
bukan tarian ballet. Dikarenakan tarian Tiongkok jangkauannya sangat besar, terdapat 
banyak hal di dalamnya, maka secara relatif jadi lebih mudah untuk berkarya. Oleh 
sebab itu pengikut Dafa menyelenggarakan malam pertunjukan tahun baru dengan 
memanfaatkan tarian Tiongkok memang mempunyai fasilitas yang demikian. Ditambah 
lagi negara Tiongkok memiliki sejarah peradaban selama 5.000 tahun, ambil saja 
sebuah cerita, atau sekelumit benda darinya, juga bisa ditampilkan di atas pentas 
pertunjukan, ini tidak akan habis dipakai, tidak akan ludes diambil. Kebudayaan partai 
jahat Komunis Tiongkok yang sangat tandus itu dapat diperhitungkan sebagai apa? 
Tahun lalu partai jahat PKT demi mengganggu pertunjukan pengikut Dafa, dengan 
memboroskan uang dan tenaga telah mengerahkan 60 grup pertunjukan, acara 
pertunjukan yang penuh dengan penampilan buruk, yang hina dan keji itu, sama sekali 
tidak menarik minat penonton untuk menyaksikan, sekalipun mengeluarkan biaya suruh 
orang menyaksikan malah mendapat cacian yang tak kunjung habis. Mereka telah 
menghabiskan uang beberapa miliar, akhirnya pulang dengan membawa kekalahan 
besar. Banyak pemain yang membelot dengan menggunakan kesempatan ini. Masing-
masing grup pertunjukan bertarung mati-matian karena pembagian hasil yang tidak 
merata, pertunjukan yang minim penonton menyebabkan kerugian yang habis-habisan, 
dan dicaci-maki oleh penonton secara habis-habisan. Para pemain semuanya diliputi 
kebiasaan buruk kebudayaan partai, oleh sebab itu partai jahat bermanuver dengan 
sia-sia. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pertunjukan global malam tahun baru orang Tionghoa memerankan 
fungsi yang penting dalam penyelamatan makhluk hidup. Ada praktisi mengatakan, 
demi menyelamatkan makhluk hidup, agar lebih banyak orang datang menyaksikan, 
kita boleh menurunkan harga karcis, mengesampingkan untung rugi pertunjukan. 
Pemikiran demikian apakah benar? 

Shifu: Tidak benar. Itu dikarenakan kalian belum melakukan dengan baik, belum 
berhasil melakukan, sudah tidak ada jalan lain, terdesak oleh keadaan di depan mata, 
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sehingga harus menurunkan harga, harus memberikan cuma-cuma kepada orang lain, 
dengan demikian dilakukan seperti ini. Hal ini sendiri dikarenakan anda belum 
melakukan dengan baik. 

Pengikut: Dalam klarifikasi fakta saya menemukan ada sebagian orang Tionghoa 
di luar negeri lebih sulit menerima fakta kenyataan dibandingkan mereka yang ada di 
dalam negeri Tiongkok. 

Shifu: Dahulu memang demikian, sekarang sudah berbeda. Siapa pun dari 
perantau Tionghoa lama yang dulu keluar dari daratan Tiongkok, setelah sampai di luar 
negeri kebetulan adalah saat dua kubu besar sedang beroposisi, yaitu kubu partai jahat 
di seluruh dunia dan masyarakat liberal. Negara bahkan warga dari masyarakat partai 
jahat benar-benar dipandang rendah oleh orang-orang di tingkat internasional, ini 
bukan dikarenakan perbedaan bangsa, melainkan Tiongkok juga termasuk masyarakat 
partai jahat, maka orang-orang juga memandang rendah terhadap orang Tionghoa. 
Begitu menyinggung Tiongkok tidak ada yang mendukung, karena Tiongkok adalah 
kata ganti dari partai jahat Komunis. Maka ada sebagian perantau Tionghoa lama, akan 
merasa dirinya tidak dapat meningkatkan derajat. Setelah Tiongkok menjadi kuat dia 
tentu merasa senang, ini disebabkan dia tidak dapat membedakan dengan jelas PKT 
dan negara Tiongkok, ini merupakan mentalitas yang rumit, dia belum tentu benar-
benar menyetujui partai jahat PKT. Tiongkok sekarang bukan dunia partai jahat PKT, 
melainkan pemerintahan dari masyarakat normal, disamping itu juga kuat dan makmur, 
maka dia tentu akan senang. Kita harus lihat di mana letak persoalan pokoknya. 
Mengklarifikasi fakta harus lihat di mana letak rintangan pikiran dia itu. 

Pengikut: Sebagian acara yang secara langsung merefleksikan Dafa dalam 
malam pertunjukan tahun baru di New York, terjadi sedikit perubahan saat dipentaskan, 
ini dikarenakan pikiran lurus para pengikut tidak kuat, atau karena penonton di arena 
kurang dapat menerima? 

Shifu: Perihal perubahan acara, itu adalah hal yang sangat kecil. Bila kurang 
sesuai boleh saja diubah. Gangguan yang ada semua juga ditimbulkan oleh mata-mata 
partai jahat. Gangguan mereka terhadap saya sedikit pun tidak berfungsi. Saya hendak 
melakukan sesuatu, barang siapa ingin berbuat bagaimana juga tidak dapat mengusik 
saya. (Tepuk tangan) Maka saya juga sering memberi tahu pengikut Dafa, kalian 
sendiri harus mengerti apa yang sedang sendiri lakukan, pendapat orang lain boleh 
didengar, namun jalan yang anda tempuh seandainya benar, maka anda jangan selalu 
goyah tak menentu. 

Saya secara sambilan mengatakan kepada kalian, kalian semua tahu, dalam 
penganiayaan partai jahat PKT terhadap pengikut Dafa selama beberapa tahun ini, 
baik itu penampilan jahat dari beberapa mata-mata di situs internet, maupun 
kebohongan yang direkayasa partai jahat PKT dalam media, semuanya pasti akan 
mencaci maki saya dengan tiada hentinya, juga pasti akan mengarang banyak 
kebohongan ini dan itu, tentu saja, semua ini adalah dosa yang paling besar, mereka 
tidak akan sanggup membayarnya, kelak mereka akan tahu, tetapi saya sama sekali 
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tidak mendengar juga tidak melihat. Apakah kalian tahu? Saya tidak pernah melihat 
situs-situs internet tersebut, anda percaya atau tidak? (Tepuk tangan) Saya tahu 
mereka akan mencaci saya, tetapi apa yang mereka caci saya tidak ingin tahu. Tentu 
saja para praktisi juga merasa tidak layak untuk menyampaikannya, juga tidak ada 
orang yang meniru saya. (Hadirin tertawa) Untuk apa saya melihat semua itu? Semua 
itu tidak dapat menggoyahkan saya. Saya tahu pekerjaan yang saya lakukan ini apa, 
saya tahu bagaimana awal dan akhir dari pekerjaan ini, itu sudah cukup! (Tepuk tangan) 
Proses di pertengahan, sekalipun berubah seribu satu macam saya sama sekali tidak 
menghiraukan. Asalkan jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa saya lurus, terlihat baik 
tidak terjadi masalah, maka apa pun juga tidak saya hiraukan. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dalam artikel baru Shifu mengatakan, mencerai-beraikan secara tuntas 
Dewa pengacau dalam Triloka yang ikut mengganggu pelurusan Fa. Apa saja yang 
dimaksud dengan Dewa pengacau? 

Shifu: Dewa yang kacau-balau, kekuatan lama, segala yang berperan negatif 
terhadap Dafa adalah Dewa pengacau. 

Pengikut: Agama ortodoks dalam sejarah, sekarang semuanya sudah tidak dapat 
digunakan untuk Xiulian, dan juga sekarang malah mengganggu pelurusan Fa, jadi 
bagaimana kita harus memandang hal ini? 

Shifu: Saya sudah mengatakan bagaimana menyikapinya. Terhadap agama, 
anda jangan mengadakan suatu perbuatan apa-apa, kita hanya khusus ditujukan 
terhadap hati seseorang. Bila dia ingin Xiulian maka anda beri tahu dia, dia ingin 
mendengar fakta sebenarnya maka anda utarakan kepada dia, itu sudah cukup. Apa 
pun tidak usah dilakukan, juga tidak usah sengaja pergi ke tempat mereka, tunggu 
mereka datang saja. Saya sudah mengatakan semua makhluk juga harus datang 
mendengarkan fakta sebenarnya, karena hanya dengan sikap mereka terhadap Dafa 
sebagai garis patokan untuk menentukan dia dipertahankan atau tidak. Mengapa harus 
memberantas Dewa pengacau yang menguasai agama itu? Karena orang-orang di 
dalamnya harus menyatakan sikap, Dewa-Dewa pengacau itu tidak memperkenankan 
mereka menyatakan sikap, tidak menghendaki manusia memperoleh kesempatan 
untuk diselamatkan, maka sudah harus memberantas mereka, karena mereka sedang 
memusnahkan makhluk hidup. Jangan dilihat penampilannya berupa Dewa, di dalam 
agama ada banyak kehidupan adalah datang dari tingkat yang lebih tinggi turun 
reinkarnasi menjadi manusia, lebih tinggi daripada mereka entah berapa banyak, 
mereka ingin memusnahkan orang-orang tersebut sungguh tidak pantas, oleh sebab itu 
Dewa pengacau harus diberantas, harus memperkenankan makhluk hidup mempunyai 
kesempatan untuk menyatakan sikap. 

Pengikut: Apa kabar Shifu! Saya adalah pengikut Dafa yang datang dari Beijing. 
Sebelum kami berangkat ke luar negeri, tidak sedikit pengikut Dafa Beijing sekali lagi 
berpesan kepada kami: “Bilamana dapat bertemu Shifu, mohon harus mewakili kami 
menyampaikan salam kepada Shifu! Kami sangat merindukan Shifu.” Hari ini akhirnya 
saya punya kesempatan untuk menyelesaikan tugas berat dari mereka, saya mewakili 
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mereka memberi hormat Heshi kepada Guru terhormat! Memberi salam kepada Guru 
terhormat! Apa kabar Guru terhormat! 

Shifu: Terima kasih! (Tepuk tangan) Terima kasih kepada pengikut Dafa Beijing! 
Bukan pengikut Dafa Beijing melakukan tidak baik, anda sekalian tahu, kejahatan yang 
paling kuat semua berkumpul di Beijing, maka dalam aspek dinamika klarifikasi fakta 
dan kondisi praktisi, pasti lebih lemah daripada tempat lain. Ini bukan berarti praktisi 
tidak memenuhi syarat, melainkan kejahatan di tempat tersebut lebih banyak, lebih 
terpusat. Seiring dengan dimusnahkannya makin banyak kejahatan secara keseluruhan, 
pengikut Dafa Beijing tidak akan ketinggalan, tidak akan lebih lemah dari tempat lain. 
Pasti demikian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa Osaka Jepang kirim salam kepada Shifu nan mulia! 
Shifu telah berjerih payah! Saya selalu merasa risau karena diri sendiri tidak dapat 
melepaskan keakuan, sehingga menangguhkan penyelamatan makhluk hidup. Selain 
banyak belajar Fa, saya harus bagaimana berbuat baru dapat mencapai tuntutan 
sebagai pengikut Dafa di masa pelurusan Fa? 

Shifu: Selayaknya tahu belum cukup melakukan, maka lakukanlah untuk 
mencukupi, tentu akan memenuhi tuntutan. Tiga hal dari pengikut Dafa harus dilakukan 
dengan baik. Dewasa ini satu hal yang paling besar adalah menyelamatkan makhluk 
hidup, menolong manusia dalam jumlah banyak! Ini adalah hal yang paling besar. 

Pengikut: Pengikut dari California memberi hormat Heshi! Mohon Guru terhormat 
memberi petunjuk, Universitas Fuxing9 apakah masih perlu didirikan? Ilmu kedokteran 
masa mendatang apakah tergolong Xiulian? 

Shifu: Perihal mendirikan universitas harus lihat apakah syaratnya tersedia. 
Mengenai ilmu kedokteran masa mendatang? Ilmu kedokteran sekarang juga bukan 
tergolong Xiulian kiranya. (Para pengikut tertawa) Pengikut Dafa dapat Xiulian dalam 
berbagai bidang usaha dan profesi, tetapi usaha dan profesi itu sendiri bukanlah Xiulian. 

Pengikut: Apa kabar Guru terhormat! Pengikut Kota Harbin kirim salam kepada 
Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada pengikut Dafa Kota Harbin. 

Pengikut: Perihal keadaan pengoperasian “Dajiyuan” 10  bahasa Inggris akhir-
akhir ini, mohon Guru terhormat memberi petunjuk. 

Shifu: Ini masih merupakan urusan yang bagaimana harus kalian tangani. 
Mengapa bisa timbul masalah? Hal ini seharusnya saya yang bertanya kepada kalian. 
(Shifu tersenyum) (Para pengikut tertawa) Kalian dalam hal sumber tenaga, sumber 
materi dan sumber dana memang tidak mencukupi, kesulitan yang dihadapi pasti besar. 
Tetapi “Dajiyuan” bahasa Mandarin pada mulanya juga pernah mengalami hal-hal 
seperti ini, namun masih dapat dilewati, masih dapat diterobos. Ada baiknya banyaklah 
                                                 
9 Fuxing - Kebangkitan. 
10 Epoch Times -- Koran Dajiyuan versi bahasa Inggris. 
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belajar, banyak bereferensi. Bagaimana mengelolanya masih harus kalian yang 
menangani. Sama halnya seperti bagaimana kalian menjalani Xiulian dengan baik. 

Pengikut: Beberapa waktu yang lalu situsweb Minghui ada sebuah artikel 
tambahan, menyinggung bahwa sekarang para pengikut sedapat mungkin tidak 
menikah dengan manusia biasa atau praktisi baru. Pengikut Dafa Taiwan mewakili 
pengikut daratan Tiongkok menanyakan hal ini. 

Shifu: Artikel ini ditulis oleh pengikut Dafa, sebagaimana adalah tulisan pengikut 
Dafa maka terdapat unsur untuk saling dirembuk. Bukan Fa yang menyuruh kalian 
harus bagaimana, bukan berarti harus begini atau begitu. Shifu tidak mengatakan 
demikian, Fa juga tidak mengatakan demikian, akan tetapi, pengikut Dafa melakukan 
hal apa pun, sebaiknya harus banyak mempertimbangkan. Anda adalah pengikut Dafa, 
anda harus bertanggung jawab bagi Xiulian anda, juga harus bertanggung jawab bagi 
lingkungan pengikut Dafa, oleh karena itu, saya pikir bila anda dapat berpijak pada titik 
tolak ini untuk memikirkan masalah, hal yang anda lakukan itu patut atau tidak 
dilakukan, bagaimana melakukannya, tentu sudah tahu. Jika memosisikan diri sendiri 
pada nomor satu, maka sangat mungkin banyak hal tidak dapat dilakukan dengan baik, 
bisa timbul masalah. Bila anda benar-benar ingin bertanggung jawab terhadap Dafa, 
terhadap Xiulian diri sendiri, hal yang anda lakukan tentu dapat dilakukan dengan baik. 

Pengikut: Di saat memancarkan pikiran lurus harus pula bekerja, jika bekerja 
sambil memancarkan pikiran lurus, apakah efektif? 

Shifu: Dalam keadaan sangat khusus, dalam keadaan di mana pekerjaan betul-
betul tidak bisa ditinggalkan, boleh setelah menyelesaikan pekerjaan baru 
memancarkan pikiran lurus. Anda bilang saya sambil kerja sambil memancarkan 
pikiran lurus, itu sulit sekali dilakukan, benar-benar sulit sekali dilakukan. Bekerja di 
tempat kerja manusia biasa, anda tidak harus dengan isyarat tangan, orang lain juga 
tidak memahami. Anda duduk saja di situ dengan tenang sudah cukup, karena 
memancarkan pikiran lurus cukup dengan pikiran saja. Jika dilakukan sambil bekerja, 
pikiran lurus pasti tidak dapat dipancarkan dengan baik. Anda bilang sungguh tidak 
layak, maka lakukan pekerjaan saja, itu juga boleh, selesai pekerjaan lalu 
dikompensasikan. Akan tetapi, memancarkan pikiran lurus pada satu waktu bersamaan 
dengan pengikut Dafa seluruh dunia, kekuatannya itu tak terbatas. Oleh sebab itu 
setiap orang, jika semuanya dapat dengan pikiran lurus yang sangat kuat menyikapi 
masalah ini, sekali mulai sudah dilakukan dengan amat baik, mungkin kejahatan 
sekarang sudah sirna. Justru karena ada banyak praktisi diganggu, hal ini dan hal itu 
terus mengganggunya, sehingga tidak dapat dilakukan dengan baik. 

Pengikut: Sekarang sudah jam setengah empat, Shifu berceramah Fa sudah 
hampir dua jam, pengikut mohon Guru terhormat minum seteguk air. 

Shifu: Tunggu sebentar. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Terhadap pengikut yang menjelang ajal, bagaimana pengikut Dafa 
berbuat baru dapat berfungsi membantu dia? 
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Shifu: Bacakan Fa kepada dia, itu adalah yang terbaik, tak peduli apakah dia 
akan meninggal pada saat-saat itu, semua tergantung pada diri dia. Masih ada 
beberapa hal, pengikut Dafa saya biarpun yang dianiaya hingga meninggal, atau yang 
meninggal karena penganiayaan kekuatan lama pada masa periode ini, bagi mereka 
semua telah mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) Mengapa bisa demikian? Anda 
semua tahu, segenap alam semesta sedang mengamati pelurusan Fa kali ini, tujuan 
penciptaan Triloka adalah untuk pelurusan Fa. Makhluk hidup yang menanti dalam 
sejarah sejak jauh lampau semua adalah demi pelurusan Fa di hari ini. Setiap hal 
dalam dunia manusia bila dilihat sekarang semuanya bukanlah sepele! Terutama yang 
berhubungan langsung dengan Dafa, yang berhubungan langsung dengan pelurusan 
Fa, yang berhubungan langsung dengan pengikut Dafa, semuanya juga bukanlah hal 
yang sepele. Jika selama masa penganiayaan ini siapa berani mengatakan “Falun Dafa 
baik”, tidak perlu banyak-banyak, satu perkataan ini saja yang muncul dari lubuk 
hatinya, orang ini pasti dapat kembali ke tempat asalnya! (Tepuk tangan) Apa 
maksudnya? Pada masa sekarang ini, di tengah lingkungan kejahatan, dia berani 
membuktikan kebenaran Fa, dia pasti adalah Dewa. Selama masa penganiayaan ini, 
barang siapa telah melakukan sedikit kebajikan, telah melakukan hal yang baik untuk 
pengikut Dafa, orang tersebut juga pasti akan menjadi Dewa! (Tepuk tangan) Karena 
ini adalah saat yang paling krusial dari sejarah, para Dewa semua sedang mengamati 
setiap pikiran yang ada dalam benak setiap kehidupan. Makhluk hidup yang tak 
terhitung, tak ternilai dalam alam semesta sedang menatapi manusia di dunia, dalam 
setiap partikel udara juga ada mata, lagi pula penuh berhimpitan sedang mengamati 
segala sesuatu, mengamati gerak arah yang sedikit-sedikit dari kehidupan yang ada di 
sini. Karena di sini adalah titik fokus pelurusan Fa, berkaitan dengan masa depan 
makhluk hidup segenap alam semesta. Mata manusia tidak dapat melihat semua itu, 
sehingga merasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun Dewa yang tak terhitung, 
sejak dulu belum pernah ada Dewa yang begitu banyak, semua sedang mengamati 
Triloka. Seandainya manusia benar-benar telah melihat akan merasa bukan main 
menakutkan. Setiap niat dan pikiran manusia, bahkan sekelumit pemikiran, juga tidak 
bisa lolos dari pengamatan para Dewa. Oleh sebab itu manusia melakukan hal apa 
dalam masa periode ini, semuanya juga berupa penentuan masa depan bagi diri 
sendiri. Maka sebagai pengikut Dafa, dia telah melakukan begitu banyak hal yang 
harus dilakukan oleh pengikut Dafa, coba anda semua pikirkan, ke mana seharusnya 
dia pergi? Bukankah dia adalah pengikut Dafa saya yang dianiaya hingga meninggal, 
bukankah dia adalah pengikut Dafa? Tidak hanya mencapai kesempurnaan, dia akan 
memiliki segala kemuliaan yang seharusnya dimiliki oleh pengikut Dafa. (Tepuk tangan) 

Tentu saja, berbicara sampai di sini, saya malah teringat pada satu masalah. Ada 
sebagian praktisi kita, tidak dapat dikatakan anda adalah mata-mata, namun hal yang 
anda lakukan sungguh sangat buruk. Anda juga ingin berkultivasi, kesalahan yang dulu 
anda lakukan berada dalam genggaman PKT membuat anda merasa terancam, takut 
PKT menyingkap keburukan anda sehingga pengikut Dafa memperlakukan anda 
dengan sikap yang berbeda, takut Shifu memperlakukan anda dengan sikap yang 
berbeda. Sesungguhnya saya sejak dini sudah tahu keadaan anda! Dengan demikian 
anda mengingkari nurani sedang melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh 
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kejahatan, namun juga ingin menjadi pengikut Dafa, juga tiada hentinya melakukan hal 
buruk, coba anda katakan bagaimana saya harus memperlakukan anda? Anda 
sekarang hanya ada dua pilihan: Bila anda teguh berkultivasi dengan sungguh-
sungguh, anda adalah pengikut Dafa, segala sesuatu yang anda lakukan akan menjadi 
keagungan De anda; Bila anda berdiri di sisi kejahatan, segala sesuatu yang anda 
lakukan tidak terhitung apa pun, hanya dilakukan demi menutupi diri sendiri. Hal ini 
sudah saya katakan dengan sangat tegas. Lagi pula saya masih ingin memberi tahu 
anda sekalian, tak lama kemudian semua orang semacam ini tidak lagi ditunggu, 
sangat cepat! Segera akan terjadi, dikatakan dengan bahasa manusia yaitu ganjaran, 
segera akan tiba. Tak peduli saya dahulu bagaimana mengatakan, ada sebagian orang 
justru menganggapnya bagai angin lalu. Tidak masalah anda percaya atau tidak, pada 
saat kritis ini dalam sejarah, janganlah diremehkan. Fa juga telah anda baca, jalan 
mana yang ditempuh, anda sendiri pertimbangkanlah! 

Pengikut: Bagaimana seharusnya membimbing anak kecil Xiulian? 

Shifu: Mengenai hal ini, sebagai pengikut Dafa apakah masih perlu dijelaskan? 
Jika anak kecil tidak dapat berlatih Gong maka anda bacakan Fa kepada dia, mengajar 
anak-anak menyanyikan lagu ciptaan pengikut Dafa. Ada banyak anak kecil pengikut 
Dafa sudah dapat menghafal “Hong Yin”, ada yang umurnya masih kecil sudah dapat 
menghafal banyak judul, benar-benar adalah anak kecil yang baik. 

Pengikut: Praktisi Dafa dalam negeri Tiongkok diubah pendiriannya oleh 
kejahatan, lalu membantu kejahatan menganiaya pengikut Dafa yang ditahan, 
menyebabkan pengikut Dafa cacad teraniaya. Anggota keluarga korban mengajukan 
tuntutan atas kecelakaan ini. Mohon tanya Guru terhormat bagaimana menyikapi hal ini? 

Shifu: Sebagai manusia biasa tentu ada cara untuk menghadapinya. Dia 
menganiaya seseorang hingga cacad, orang lain tentu akan mencari dia. Xiulian adalah 
manusia yang menjalani Xiulian, bukan Dewa yang menjalaninya, dia telah berbuat 
dosa di tengah manusia, dia tentu harus membayar. Namun kembali lagi pada 
pembicaraan semula, jika dia benar-benar dapat berkultivasi lagi, dan juga berkultivasi 
dengan teguh, mungkin banyak hal masih akan terjadi perubahan. Sudah saya katakan, 
segalanya juga datang demi Fa ini, ini adalah nomor satu. Tetapi bila anda tidak 
menjalani dengan baik, anda tidak mampu menjalani, maka anda adalah manusia 
biasa, sebagai manusia biasa anda tentu harus menghadapi realita manusia biasa 
seperti ini. 

Pengikut: Pengikut San Diego kirim salam kepada Guru terhormat! Mohon tanya 
kepada Guru terhormat, menghadapi demam bahasa Mandarin sekarang ini, apa yang 
harus pengikut lakukan? Menyelenggarakan pendidikan bahasa Mandarin apakah akan 
memengaruhi pekerjaan pembuktian kebenaran Fa lainnya? 

Shifu: Memang, pengikut Dafa tahu bahwa orang Amerika tidak mengerti 
seperangkat benda dari partai jahat itu. Jangan dikira ia telah bergumul dengan partai 
jahat komunis sekian banyak tahun, apa itu kebudayaan partai mereka tidak mengerti. 
Buku pelajaran partai jahat PKT sekarang ini semuanya adalah kebudayaan partai. Jika 
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belajar bahasa Mandarin dengan menggunakan materi belajar dari daratan Tiongkok, 
bukankah semuanya akan dididik menjadi orang yang menganut kebudayaan partai 
jahat? Pengikut Dafa melihatnya dengan sangat jelas, maka baru memikirkan apakah 
kita dapat menyusun sejumlah materi pelajaran untuk diberikan kepada departemen 
pendidikan Amerika Serikat. Jika demikian haruslah mendapat persetujuan dari 
departemen pendidikan Amerika Serikat, bila tidak, sekalipun telah anda buatkan juga 
percuma. Bila kalian merasa sanggup melakukan, maka kalian lakukanlah, jika tidak 
sanggup melakukan juga tidak apa-apa. 

Pengikut: Di saat mempromosikan karcis malam pertunjukan NTDTV, para 
pengikut menyingkatnya dengan sebutan “promosi penjualan karcis,” 11 tetapi huruf 
“promosi” 12  dan “batal” 13  mempunyai lafal yang sama, orang-orang mengatakan 
apakah dapat menimbulkan efek yang negatif? 

Shifu: Hal ini tidak ada sesuatu efek negatif. “Promosi penjualan karcis” 14 dan 
“membatalkan karcis," 15  jika demikian kita ubah saja istilahnya, tidak menyebut 
“promosi penjualan karcis”, sebut saja “menjual karcis”16―bukankah sudah selesai? 
(Hadirin tertawa) Memang betul, sebutan “promosi penjualan karcis, promosi penjualan 
karcis,” pada mulanya saya belum dengar dengan jelas yang kalian katakan tentang 
“promosi penjualan karcis,” dan “membatalkan karcis. Dengan sebutan “menjual karcis” 
bukankah sangat baik? (Hadirin tertawa) 

Pengikut: NTDTV, koran Dajiyuan dan media lainnya telah memerankan fungsi 
yang tak ternilai di dalam pelurusan Fa. Bagaimana agar media kita dapat menanggung 
sendiri untung rugi, tidak ada kekhawatiran ekonomi? 

Shifu: Itu tergantung bagaimana kalian mengelolanya. Hal ini saya telah banyak 
kali membicarakan, namun bagaimanapun harus ada orang yang terjun ke pasar. 
Pengikut Dafa memang cekatan dalam menulis artikel, menyebarkan brosur, berpawai 
di jalan, pokoknya mampu dalam melakukan segala hal, namun jika menghendaki anda 
terjun ke pasar, hal ini jadi tidak ingin dilakukan. 

Pengikut: Dulu dalam ceramah Fa Shifu selalu menyinggung kebudayaan 
Tiongkok adalah kebudayaan semi Dewa, sekarang yang disinggung adalah 
kebudayaan warisan Dewa. 

Shifu: Memang benar, kebudayaan yang diwariskan Dewa kepada orang 
Tionghoa, perwujudannya ialah kebudayaan yang berparuhan antara manusia dan 
Dewa. Di sini tidak ada kontradiksi, kebudayaan Tiongkok adalah kebudayaan semi 
Dewa, tetapi Dewa yang mewariskannya kepada manusia. 

                                                 
11 Tui-Piao (推票) -- Promosi penjualan karcis. 
12 Tui (推) -- Promosi. 
13 Tui (退) -- Batal. 
14 Tui-Piao (推票) -- Promosi penjualan karcis. 
15 Tui-Piao (退票) -- Membatalkan karcis. 
16 Mai-Piao (卖票) -- Menjual karcis. 
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Pengikut: Kami sebagai praktisi luar daratan harus bagaimana menyikapi 
keinginan praktisi dalam negeri Tiongkok untuk datang ke luar daratan? Apakah 
memberi semangat agar mereka bertahan di dalam negeri? 

Shifu: Hal-hal tersebut saya tidak ingin mengatakannya secara mutlak. Jika tidak, 
begitu saya katakan hari ini, ada banyak orang lagi-lagi akan melangkah ke sisi 
ekstrem. Pengikut Dafa bagaimanapun harus menyelesaikan pekerjaan yang diri 
sendiri harus lakukan! Biarpun berada di mana saja. Sumpah yang sendiri ikrarkan 
harus dipenuhi, makhluk hidup yang ingin diselamatkan harus diri sendiri yang 
menyelamatkan. 

Pengikut: Karena pekerjaan pembuktian kebenaran Fa bertambah, jumlah orang 
yang melakukan klarifikasi fakta kepada pemerintah Amerika Serikat berkurang, ada 
banyak hal berjalan lamban. 

Shifu: Sumber dana, sumber materi dan sumber tenaga hanya sekian banyak, 
sedangkan hal yang masih ingin kita lakukan begitu banyak. Maka lihatlah mana yang 
lebih penting, mana yang nomor dua, bagaimana mengaturnya secara baik. 

Memang, ada sebagian pemerintah penampilannya tidak baik, karena 
pengendalian kekuatan lama terhadap pemerintah berbagai negara amat besar sekali. 
Mengapa demikian? Karena mereka tahu, di tengah pelurusan Fa pengikut Dafa ingin 
melakukan begitu banyak hal, dan juga begitu sulit, tujuannya adalah membangun 
keagungan De pengikut Dafa. Satu pemerintah yang kuat dan berkuasa angkat bicara, 
atau semua pemerintah melancarkan pemboikotan, khusus terhadap kekuasaan partai 
jahat, partai jahat PKT dengan segera akan jatuh, tidak dapat melakukan 
penganiayaan lebih lanjut, dengan demikian bukankah lingkungan untuk menguji 
pengikut Dafa sudah tidak ada lagi? Mereka bagaimana Xiulian? Oleh sebab itu 
pengekangan kekuatan lama terhadap setiap pemerintah jadi paling kuat. Di lihat dari 
akhir-akhir ini, setan pengacau dari partai jahat segera akan kehilangan daya kendali 
terhadap setiap pemerintah, seiring dengan pemusnahan kejahatan dalam jumlah 
besar, daya pengendaliannya terhadap manusia juga berkurang secara drastis. 

Pengikut: Pengikut melihat dalam agama ada banyak orang yang benar-benar 
ingin Xiulian, namun dikarenakan keyakinan agama mereka yang semula, sehingga 
merintangi mereka memahami fakta sebenarnya. 

Shifu: Bukan dikarenakan sebab dari agama mereka yang merintangi mereka 
memahami fakta sebenarnya, melainkan unsur-unsur dari Dewa pengacau dalam 
agama yang sedang berperan negatif. Sekarang unsur aspek ini makin lama makin 
sedikit, yang dikikis makin lama makin banyak, perlahan-lahan akan terjadi perubahan 
besar. Coba anda lihatlah. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Belgia, Long Island New York, Teluk San Francisco, 
Besancon-Perancis, Toronto-Kanada, Edmonton-Kanada, Amerika Selatan, Irlandia, 
Sri Lanka, Korea Selatan, semua kirim salam kepada Anda. 



35 
 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Sebuah pertanyaan dari praktisi Barat. Shifu menyinggung bahwa 
sekarang bukan Xiulian pribadi, melainkan penyelamatan makhluk hidup. Bolehkah 
mohon Guru terhormat menjelaskan lebih dalam sedikit? 

Shifu: Peningkatan pribadi masih tetap nomor satu, yang saya katakan ialah 
pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa, di antara pekerjaan yang ingin 
dilakukan, yang paling penting adalah menyelamatkan makhluk hidup, sekarang bila 
dilihat juga sangat mendesak. Pengikut Dafa di tengah Xiulian, secara keseluruhan 
telah melewati beberapa periode yang berbeda. Sebelum 20 Juli tahun 1999 pengikut 
Dafa memang dengan peningkatan Xiulian pribadi sebagai yang paling penting, yang 
lainnya tidak penting. Ketika itu banyak praktisi juga merasa asalkan sekali belajar Fa, 
sekali latihan Gong, diri sendiri bagaikan roket terus beranjak ke atas, terbang ke atas, 
penerobosan tingkatan bukan main cepatnya, anda berdiri maupun duduk juga sedang 
menerobos, anda berjalan, makan juga sedang menerobos! Saat itu betul-betul asalkan 
anda belajar Fa, anda niscaya sedang didorong ke atas, harus mendorong pengikut 
Dafa mencapai posisi dalam waktu yang ditentukan, agar tiba saatnya sudah siap 
untuk menyelamatkan makhluk hidup. Jika kekuatan lama benar-benar ingin berbuat 
jahat, penganiayaan benar-benar terjadi, maka sudah dapat menahannya. 

Maka setelah 20 Juli tahun 1999, di tengah penganiayaan ini, dapatkah anda 
menjadi pengikut Dafa yang sejati, itu harus lihat apakah anda berupa sebatang emas 
tulen di tengah penganiayaan ini. Dapatkah anda melangkah ke luar, dapatkah anda 
tetap Xiulian di hadapan tekanan kejahatan. Di dalam sejarah, banyak agama 
bukankah juga telah mengalami keadaan semacam ini? Bukankah ini sudah sangat 
jelas? Namun perasaan takut, berbagai keterikatan hati membuat sebagian orang tidak 
lagi memenuhi syarat. Yang ini tidak sesuai dengan seleranya, yang itu tidak sesuai 
dengan seleranya, bukan karena Dafa atau hal yang dilakukan Shifu tidak sesuai 
dengan seleranya, melainkan dia sendiri merasa takut, sedang mencari alasan! Tidak 
berani melangkah ke luar, buku juga tidak berani lagi dibaca, Fa juga tidak berani lagi 
dikultivasikan, gerakan juga tidak berani lagi dilatih. 

Dewasa ini pelurusan Fa dan pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa 
telah menahan penganiayaan, selangkah demi selangkah telah mendekati babak 
terakhir, unsur kejahatan sudah dibasmi tinggal tidak seberapa, sudah tidak ada 
tekanan yang begitu besar. Dilihat dari keadaan secara keseluruhan, pengikut Dafa di 
tengah kedewasaan melangkah menuju kesempurnaan sudah tidak menjadi masalah. 
Saat ini hal paling besar yang ingin dilakukan adalah bagaimana lebih banyak 
menyelamatkan orang-orang di dunia! Menyelamatkan makhluk hidup! Ini telah menjadi 
sebuah pekerjaan yang sangat besar dari pengikut Dafa. 

Di tengah penganiayaan ini, kejahatan tidak hanya menganiaya pengikut Dafa, 
mereka juga sedang menganiaya orang-orang di dunia! Jika orang-orang di dunia 
punya pemikiran yang tidak benar, niat pikiran yang tidak benar terhadap Dafa, begitu 
tibanya arus dahsyat pelurusan Fa tentu akan disingkirkan, karena yang dia tentang 
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adalah Fa yang menciptakan segenap alam semesta masa mendatang. Jadi ke mana 
dia akan pergi? Tidak ingin menuju masa mendatang maka hanya dapat tercerai-berai, 
tidak akan eksis lagi, oleh sebab itu dikatakan, pengikut Dafa menyelamatkan makhluk 
hidup adalah amat penting. 

Pengikut: Banyak praktisi Tiongkok setelah mendengar penjelasan Shifu, sudah 
tidak lagi memerhatikan Xiulian pribadi, apakah harus begini? (Shifu: Itu adalah 
melangkah ke sisi ekstrem, perbuatan ini tentu tidak benar.) Apakah kita harus berbasis 
pada peningkatan Xiulian pribadi yang tiada hentinya untuk melakukan dengan baik 
hal-hal penyelamatan makhluk hidup? 

Shifu: Tentu saja demikian, pasti adalah demikian. Xiulian pribadi tidak boleh 
dikendurkan, biar anda melakukan hal apa pun, baik klarifikasi fakta, ataupun anda 
melakukan pekerjaan pembuktian kebenaran Fa, pertama-tama harus meletakkan 
kultivasi diri sendiri dengan baik pada peringkat satu, hal yang anda lakukan itu baru 
makin sakral, karena anda adalah pengikut Dafa, adalah pengikut Dafa sedang 
melakukan hal pembuktian kebenaran Fa. Manusia biasa juga dapat melakukan 
pekerjaan pengikut Dafa, namun dia tidak dapat memiliki keagungan De pengikut Dafa, 
dia hanya memperoleh pahala, menciptakan berkah. 

Pengikut: Pengikut Dafa Irlandia kirim salam kepada Guru terhormat yang belas 
kasih dan mulia. Pekerjaan pembuktian kebenaran Fa di Irlandia beberapa tahun yang 
lalu telah mengalami kesulitan yang sangat besar. Melalui upaya keras para pengikut 
selama satu tahun lebih, pada dasarnya telah dapat mengejar proses maju pelurusan 
Fa. Mohon tanya Shifu, kesulitan yang lampau dikarenakan para pengikut tidak gigih 
maju, ataukah pengaturan kekuatan lama dan penganiayaan kejahatan? 

Shifu: Semuanya juga ada. Beberapa tahun yang lalu unsur kejahatan banyak, 
sekarang pada masa ini unsur kejahatan sedikit, pengikut Dafa makin lama makin 
dewasa, terdapat banyak macam sebab. Tentu saja, yang lebih penting ialah harus 
mengultivasi diri sendiri dengan baik. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Kota Xinbin-Provinsi Liaoning, Huairou-Beijing, 
daerah Fengtai-Beijing, Provinsi Zhejiang, Kabupaten Liaoping-Kota Chongqing, Kota 
Lanzhou-Provinsi Ganshu, Kota Jinchang, Kabupaten Gulang, Harbin, Changzhou, 
Tongzhou-Beijing, Jiamushi, daerah siaga polisi Shanghai, daerah militer Wuhan, 
daerah militer Chengdu, daerah militer Guangzhou, sistem penerbangan sipil Tiongkok, 
Provinsi Jiangxi, Yuncheng-Provinsi Shanxi, Zhangjiakou, Kota Lechang-Provinsi 
Guangdong, Baoding Provinsi Hebei, Wuhan, Shanxi, semua kirim salam kepada Shifu. 
(Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian.) Pengikut Dafa dari Fuyang-Provinsi Anhui, 
Wuhan-Provinsi Hubei, Kota Jingzhou, Chaoyang-Provinsi Guangdong, Shantou, 
Jieyang, daerah Zhaoyang-Kota Beijing, daerah Haidian, Kota Tieling-Provinsi Liaoning, 
desa Changting-Provinsi Fujian, Chengdu-Provinsi Sichuan, Wenjiang-Kota Chengdu, 
Provinsi Henan, Huanggang, Hezi-Provinsi Shandong, daerah Yanliang-Provinsi 
Shanxi, Kota Zhanjiang, kalangan seni budaya di Beijing, Benxi-Provinsi Liaoning, 
Daqing, Kota Kunshan, ladang minyak Shengli, Kota Dongying, Guangzhou, Baoding-
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Provinsi Hebei, Lanzhou-Provinsi Ganshu, Provinsi Xinjiang, Kaian, Deyang, Mian 
Yang, Santai, Changsha, Chengde-Provinsi Hebei, Xianghe-Kota Langfang, Provinsi 
Yunnan, Universitas Qinghua, Macheng-Provinsi Hubei, Universitas Sains dan 
Teknologi Beijing, Kota Taian, Shunyi-Beijing, Chongqing, daerah Yangpu-Shanghai, 
Shijiazhuang-Provinsi Hebei, Qingdao, semuanya kirim salam kepada Shifu. (Shifu: 
Terima kasih kepada anda sekalian.) 

Pengikut Dafa dari Norwegia, Jerman, Austria, Queensland-Australia, Seattle-
Amerika Serikat, Kanada, kota Melbourne, Venezuela, Argentina, Peru, Meksiko, Chili, 
Dominika, Denmark, Belanda, Indonesia, Ceko, Slovenia, Jepang, Montreal, Swedia, 
Finlandia, San Diego, Ottawa, Kuba, Boston, Hongkong, Makao, Australia, Houston, 
New York, Laos, Meksiko Baru, Malaysia, Selandia Baru, Israel, Los Angeles, Perancis, 
Sisilia-Italia, Vietnam, Kota Albany-New York, India, seluruh guru dan murid sekolah 
tari “Bidadari,” kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Anak saya adalah murid SMA, juga sedang belajar Fa, tetapi tidak 
seperti waktu kecil begitu gigih maju. Setiap kali ia mendekati hal-hal buruk dalam 
masyarakat manusia biasa, saya sangat khawatir. 

Shifu: Memang benar, anak pengikut Dafa saat dibimbing oleh diri sendiri, dia 
sangat baik, tiap hari anda mengajar dia menghafal Fa dan berlatih Gong. Begitu anak 
tersebut masuk sekolah segera sudah berubah. Pengaruh masyarakat ini terhadap 
anak-anak betul-betul sangat besar. Karena moralitas keseluruhan masyarakat sedang 
merosot ke bawah, anak kecil tidak memiliki kemampuan menangkal, sekali memasuki 
masyarakat ini, langsung sudah terjerembab dalam kolam limbah raksasa. Jika dapat 
seperti dulu mengawasi dan mendesak anak-anak belajar Fa dan berlatih Gong, maka 
tidak mudah mengikuti masyarakat merosot ke bawah. Banyak pengikut Dafa cilik, 
setelah bertumbuh dewasa, malah berubah jadi sangat tidak baik, semuanya 
dikarenakan hal ini. 

Pengikut: Mohon Guru terhormat membicarakan sejenak, bagaimana 
menyeimbangkan dengan baik hubungan antara melakukan satu pekerjaan dengan 
lebih baik dan melancarkan lebih banyak pekerjaan. 

Shifu: Ini harus lihat bagaimana kalian sendiri berkoordinasi. Kalianlah yang 
mengaturnya. Ingin melakukan satu pekerjaan dengan baik, tenaga yang dicurahkan 
pasti besar. Untuk menyelenggarakan lagi pekerjaan baru, waktunya pasti mendesak, 
acap kali adalah demikian. Bagaimana mengatur hal-hal tersebut? Banyak orang dari 
pengikut Dafa juga memikul banyak pekerjaan, tingkat kesulitannya sungguh besar. 
Shifu tahu kesulitan kalian, kelak saya akan mengutarakan hal-hal kesulitan anda 
tersebut kepada pengikut Dafa daratan Tiongkok, agar mereka juga tahu bahwa kalian 
membuktikan kebenaran Fa dalam keadaan yang betapa sulit, sedang mengekang 
penganiayaan kejahatan terhadap mereka. 
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Pengikut: Pengikut Dafa dalam keadaan minimnya tenaga telah melakukan 
banyak pekerjaan, namun ada beberapa pekerjaan hasilnya tidak sesuai harapan. 
Saya rasa ada sebagian pekerjaan perlu kita profesionalisasikan, baru dapat 
berkembang dengan lebih baik. 

Shifu: Memang demikian. Sama seperti pertunjukan malam tahun baru ini, 
selama beberapa tahun kita pengikut Dafa telah berupaya sangat keras, tetapi karena 
tingkat profesionalismenya kurang, hasilnya terbatas. Begitu diprofesionalisasikan 
sudah berbeda. 

Pengikut: Artikel serial Dajiyuan berjudul “Mencerai-beraikan Kebudayaan Partai” 
mengetengahkan analisa yang sangat jelas terhadap kebudayaan partai, namun tidak 
ada jawaban yang tegas. Jawaban tersebut apakah harus dijawab oleh pengikut Dafa 
melalui pembuktian kebenaran Fa? 

Shifu: Jawabannya tepat ada dalam peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun. 
Kebudayaan Tiongkok selama 5.000 tahun, itu adalah kebudayaan ortodoks dari umat 
manusia, itulah jawabannya. 

Pengikut: Sudi kiranya Guru terhormat membicarakan sejenak tentang makna 
“Pameran seni lukis internasional Sejati-Baik-Sabar” di dalam pelurusan Fa? 

Shifu: Anda sekalian tahu, yang mendorong masyarakat manusia merosot ke 
bawah, ada beberapa macam hal berperan sebagai pelopor. Satu adalah kreasi seni 
budaya, satu adalah kreasi seni lukis. Yang paling langsung dan berpengaruh paling 
besar terhadap kesadaran pikiran manusia dan indera manusia memang adalah hal-hal 
tersebut, ia secara langsung memengaruhi dan menggerakkan perubahan konsep 
moralitas manusia, yang paling cepat dan paling langsung membuat manusia menjadi 
bobrok, maka kesenian aliran modernis, kebudayaan aliran modernis, bentuk seni 
budaya aliran modernis, benda-benda tersebut sedang berperan sebagai pelopor. 
Manusia telah mencampakkan corak kreasi seni lukis yang ortodoks, yang diberikan 
Dewa kepada manusia, lalu menciptakan sejumlah benda aliran modernis yang sifat 
keiblisannya sangat dominan, menyangkal hal-hal yang diwariskan Dewa kepada 
manusia, melecehkan corak kreasi seni lukis ortodoks yang diwariskan Dewa kepada 
manusia sehingga tidak berharga sepeserpun. 

Pengikut Dafa tahu, kebudayaan manusia adalah diwariskan oleh Dewa, tidak 
percaya pada Dewa merupakan sebab pokok dari merosotnya moralitas manusia, 
maka pengikut Dafa tidak boleh menggunakan standar moralitas manusia yang 
merosot untuk memandang masalah. Hal yang dihasilkan oleh pengikut Dafa, pasti 
berperan untuk mengembalikan seperti semula benda yang diberikan Dewa kepada 
manusia. Dengan demikian hal-hal yang ingin kalian lakukan dengan sendirinya juga 
akan membendung unsur-unsur kebobrokan, juga akan memerankan fungsi sebagai 
pelopor untuk balik semula. Pasti adalah demikian, Oleh karena itu pameran seni lukis 
dengan sendirinya sedang menyingkap penganiayaan, bersamaan itu, teknik kreasi 
dari pameran seni lukis juga sedang membimbing manusia balik semula, agar manusia 
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melangkah kembali ke atas jalur manusia, dan berperan membantu manusia 
melangkah balik semula. 

Di dalam kreasi seni lukis, manusia telah mencampakkan teknik kreasi yang 
diwariskan Dewa kepada manusia, letak persoalan yang paling besar adalah, manusia 
meletakkan kesadaran kreasi sendiri, pemikiran sendiri pada nomor satu, 
mencampakkan satu prinsip yang diajarkan Dewa kepada manusia perihal 
penyampaian secara akurat terhadap suatu benda. Di dalam suatu kreasi yang 
dinomor-satukan adalah penampilan suatu benda secara akurat, tidak boleh diubah, 
karena ini adalah warisan Dewa, juga merupakan kriteria untuk membuktikan taraf 
teknik keterampilan seorang seniman. Sekali hal tersebut diubah, niscaya akan kacau 
tanpa prinsip, ini adalah sebab munculnya karya aliran modernis. Kesungguhan yang 
tidak dapat merefleksikan suatu benda secara akurat, juga diletakkan nomor satu 
dalam kreasi, benda yang dihasilkan oleh manusia bukan lagi seni lukis melainkan 
gambar coretan, karena manusia sudah tidak benar, moralitas telah bobrok, manusia 
tanpa pikiran lurus akan dicampakkan oleh Dewa, dengan demikian jalan yang 
ditempuh makin lama makin kacau, makin lama makin berbahaya. 

Pengikut: Di dalam peliputan, ada sebagian pengacara, pembela HAM yang 
ternama di daratan Tiongkok dan orang-orang awam, untuk kesekian kalinya berharap 
sampaikan salam mereka kepada Shifu. Mereka berpendapat masa depan Tiongkok 
hanya mengandalkan pengikut Dafa. 

Shifu: Perkataan ini memang tidak salah, tetapi pengikut Dafa tidak tertarik pada 
kekuasaan manusia biasa, juga tidak akan melibatkan diri dalam urusan manusia biasa. 
Kita semata-mata sedang menentang penganiayaan, sedang menolong manusia. 
Manusia memandang kekuasaan sangat penting, itu tidak salah, kekuasaan apa untuk 
masa depan, bagi masyarakat juga sangat penting. Pengikut Dafa adalah orang Xiulian. 
Mencerai-beraikan partai jahat PKT adalah cara yang paling mendasar untuk 
menghapus penganiayaan, menyingkap kejahatan partai jahat PKT adalah untuk 
menolong makhluk hidup yang teracuni olehnya. Triloka seyogianya disiapkan untuk 
Xiulian dan penyelamatan makhluk hidup dari pengikut Dafa di hari ini, urusan pengikut 
Dafa barulah yang terbesar. Kelak di saat Fa meluruskan dunia manusia, manusia 
akan muncul satu keadaan yang baru. Dapat juga dikatakan, kelak adalah urusan kelak, 
maka pengikut Dafa lakukan saja pekerjaan yang kalian sendiri ingin lakukan. Di 
kemudian hari yang tak lama lagi, Dewa pun akan bermanifestasi di tengah manusia, 
segala yang tidak dipercayai manusia juga akan bermanifestasi di hadapan orang-
orang yang masih tertinggal, keadaan manusia akan kembali pada jalur manusia yang 
sesungguhnya. 

Pengikut: Pengikut Dafa Macheng-Provinsi Hubei sangat merindukan Anda. 
Mereka menyuruh saya mewakili mereka untuk menyampaikan salam kepada Anda. 
(Shifu: Terima kasih kepada pengikut Dafa Macheng.) Kemarin lihat situsweb 
Minghui17 memberitakan, sesama praktisi di daratan Tiongkok sedang menuruti siaran 

                                                 
17 Minghui.org 
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Minghui melakukan latihan Gong terpadu di seluruh negeri, hasilnya sangat baik. 
Bagaimana tanggapan pengikut Dafa luar negeri? 

Shifu: Ini seharusnya dikatakan adalah satu hal yang baik. Saya masih 
mengamati, coba lihat hasil terakhirnya bagaimana. 

Pengikut: Saya akhir-akhir ini menerima sejumlah orang yang datang dari dalam 
negeri Tiongkok, yang mengaku sebagai pengikut Dafa, saya juga melihat kekuatan 
lama sedang menyusup celah kekosongan praktisi tersebut. Mereka bahkan datang 
dari satu daerah yang sama, katanya datang ke Amerika Serikat untuk membantu Shifu 
melakukan pelurusan Fa, namun selama berhubungan dengan mereka saya telah 
melihat mereka tidak begitu melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 
pengikut Dafa, selain sibuk dengan persoalan hunian dan pekerjaan mereka sendiri, 
kondisi Xiulian-nya tidak baik. 

Shifu: Memang benar, saya sekarang tidak ingin berkomentar, juga tidak ingin 
mengambil kesimpulan, karena bila saya mengatakan sesuatu akan menyebabkan 
kesulitan bagi Xiulian mereka. Dapatkah memenuhi syarat, tidak sekadar ditujukan 
pada keinginannya untuk Xiulian atau tidak, masih harus dilihat apakah suatu 
kehidupan dapat diselamatkan. Tak peduli bagaimanapun, baik sudah ke luar maupun 
masih berada di dalam negeri, juga harus benar-benar mematut diri sendiri sebagai 
pengikut Dafa. Jika tidak, berada di mana pun sama. 

Pengikut: Dalam keadaan seluruh anggota keluarga adalah pengikut Dafa, 
sejumlah konflik tidak dapat diselesaikan dalam jangka panjang, saya merasa sangat 
bingung, juga sangat menderita. 

Shifu: Pengikut Dafa di tengah Xiulian pasti akan ada konflik yang terefleksi ke 
luar. Jika semuanya tidak bisa mencari ke dalam, tak peduli anda adalah sekeluarga, 
atau antara sesama praktisi, juga akan membuat konflik terus saja membesar, berlarut 
dalam waktu lama tahap cobaan tetap saja tidak berhasil dilewati. Lalu bagaimana? 
Semua harus mencari ke dalam. Siapa yang dapat mewujudkannya lebih dulu, maka 
akan membuat masalah tersebut terjadi pencairan. Jika semuanya dapat mewujudkan, 
masalahnya pun selesai. 

Banyak pengikut Dafa selalu berpegang pada suatu sikap yang bagaimana 
terhadap anggota keluarga sendiri? Dia adalah anggota keluarga saya, hal yang 
bermanfaat bagi anggota keluarga biar saya saja yang menentukan. Ada sebagian hal 
saya sudah lakukan untuk mereka, pokoknya saya bermaksud baik terhadap mereka. 
Bukan demikian halnya. Begitu kalian telah Xiulian, kalian adalah sesama praktisi, 
masing-masing kembali ke dunia surganya sendiri. Siapa yang berhasil kultivasi dia 
dapat pulang, siapa pun tidak dapat mewakili siapa. Di tengah manusia biasa 
seandainya saya jadi pejabat, saya menghendaki anggota keluarga saya juga 
mendapat manfaat, itu boleh saja, itu adalah urusan manusia biasa. Hal yang 
melampaui kondisi manusia biasa anda sudah tidak bisa melakukannya. Siapa yang 
berkultivasi dialah yang memperoleh, siapa yang tidak berkultivasi dia tentu tidak 
memperoleh, siapa pun tidak dapat mewakili seseorang berkultivasi. Seyogianya 
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adalah demikian. Maka di antara kalian harus dengan serius menyikapi masalah dan 
konflik yang timbul, sudah tidak bisa seperti manusia biasa ingin melakukan apa lalu 
dilakukannya. Dalam hal yang berkaitan dengan Xiulian jika anda benar-benar dapat 
memperlakukan anggota keluarga sebagai pengikut Dafa, sebagai sesama praktisi, 
saya pikir konflik pasti dapat diatasi. 

Pengikut: Jimat pelindung yang dibuat oleh pengikut Dafa daratan Tiongkok 
banyak yang menggunakan wujud Sakyamuni, Avalokitesvara dan lainnya. Setelah 
Shifu memublikasikan artikel berjudul “Mencerai-beraikan secara tuntas segala Dewa 
pengacau yang ikut mengganggu pelurusan Fa”, ada pengikut berpendapat 
penggunaan wujud Dewa-Dewa tersebut untuk jimat pelindung tidak cocok. Mohon 
Shifu memberi petunjuk. 

Shifu: Tentu tidak cocok. Berfungsinya benda tersebut terhadap manusia pada 
waktu itu, juga adalah Shifu yang membantu agar ia berfungsi menurut keadaan kalian 
yang sedang menolong manusia, tetapi hal ini dilakukan dengan tidak layak. Pengikut 
Dafa adalah membuktikan kebenaran Fa, bagaimana bisa membuktikan kebenaran 
Dewa yang lain? Siapa sebenarnya yang menolong orang itu? Bukankah ini adalah 
sebuah masalah besar? Bukankah ini menghendaki manusia memercayai Dewa yang 
juga harus menyatakan sikap terhadap Dafa di tengah pelurusan Fa? Dapatkah 
mereka dipertahankan masih harus lihat bagaimana penampilan mereka. Jimat 
pelindung itu sendiri tidak memerankan fungsi, masih atas bantuan Shifu yang 
membuat ia berfungsi. Membuktikan kebenaran Fa adalah urusan pengikut Dafa, 
mutlak bukan urusan Dewa-Dewa tersebut, kalian harus jelas akan hal ini. 

Pengikut: Saya melihat banyak sesama praktisi belakangan ini mengalami ujian 
Qing.18 

Shifu: Benar, partai jahat PKT ingin mendorong masyarakat manusia menuju 
kehancuran, yang ia gunakan memang cara ini. Korupsi dan kebobrokan birokrasi 
masih belum terhitung apa-apa. Kita ganti dengan sudut pandang lain, seumpama 
orang ini korupsi dan bobrok, yang dia korup adalah uang partai jahat PKT, jikalau 
kebobrokan dia membuat partai jahat PKT jatuh, dia malah telah melakukan hal yang 
baik, (hadirin tertawa, tepuk tangan) itu tidak jadi masalah. Masalah yang terbesar ialah 
partai jahat PKT sedang menghancurkan moral manusia. Ia tahu Falun Gong 
mengutamakan “Sejati, Baik, Sabar”, mengajar orang untuk menjadi orang baik, ia 
justru mengajar orang menjadi orang jahat, terutama dalam hal hubungan antardua 
jenis. Apakah kalian tahu hal ini dalam masyarakat Tiongkok sudah mencapai taraf 
bagaimana? Hubungan seks yang kacau-balau, seluruh masyarakat dilanda hubungan 
seks yang kacau-balau, anda ingin mencari seorang gadis yang murni, gadis suci 
sudah sangat sulit. Mengapa ia sampai begitu rusak? Bukankah ia ingin 
menghancurkan manusia? Bukankah pengikut Dafa ingin berkultivasi balik semula? 
Mengapa tidak menaruh perhatian pada aspek tersebut? Malah mengikuti masyarakat, 
mengikuti partai jahat PKT menjadi bobrok? Bukankah masalah ini sangat serius? 

                                                 
18 Qing -- Perasaan. 
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Cukup dengan melihat dari kejadian ini, orang-orang di daratan Tiongkok apakah masih 
berupa kondisi manusia? Apakah tidak serius? Pengikut Dafa seharusnya 
membendung dunia menuju kebejatan! Tidak membiarkan manusia merosot ke bawah, 
lalu mengapa diri sendiri selalu tidak dapat membebaskan diri dari aspek tersebut! 
Harus benar-benar memerhatikan hal ini. 

Tak peduli bagaimanapun, pengikut Dafa jangan lagi timbul masalah dalam aspek 
tersebut. Saya tidak sudi melihat kalian timbul masalah dalam aspek tersebut. Murid-
murid dari grup seni budaya, dalam sehari-hari antara pria dan wanita juga tidak 
memperkenankan mereka sembarangan berhubungan, lagi pula berusia muda, lebih-
lebih tidak mengizinkan di antara pria dan wanita berteman. Pengikut Dafa lainnya juga 
harus memerhatikan hal ini. Jika di sekolah ini terjadi masalah semacam ini, muncul 
satu kasus maka keluarkan satu orang yang bersangkutan, ini pasti. Pengikut Dafa bila 
diri sendiri tidak dapat berbuat dengan baik, maka tidak dapat menyelamatkan makhluk 
hidup. Diri sendiri tidak berbuat dengan baik bagaimana anda dapat menyelamatkan 
makhluk hidup? Pikiran yang anda pancarkan tidak lurus, bagaimana anda dapat 
melakukan hal ini dengan baik? Itu sama dengan membantu kejahatan. 

Pengikut: Saya memperoleh Fa belum satu tahun, terus saja berupaya keras 
melakukan tiga hal dengan baik, mengikuti arus besar pelurusan Fa. Anda ada saran 
apa terhadap pengikut yang baru belakangan ini memperoleh Fa? 

Shifu: Pertanyaan ini malah bagus sekali untuk diajukan. Bagi pengikut yang baru 
saja memperoleh Fa, sungguh bukan main beruntung. Apakah anda tahu anda 
bergabung masuk dalam kelompok massa yang bagaimana? Mereka telah mengalami 
ujian yang berat melangkah sampai hari ini. Tentu saja penganiayaan ini masih belum 
berakhir, namun bagaimanapun kejahatan sudah tidak begitu banyak, sudah tidak 
begitu beringas, tekanan sudah tidak begitu besar. Tetapi tidak akan karena anda baru 
bergabung masuk, lalu kriteria Xiulian dapat diturunkan bagi anda, oleh sebab itu di 
tengah Xiulian harus berupaya keras melakukan dengan baik tiga hal yang harus 
dilakukan oleh pengikut Dafa, bersamaan itu menyelamatkan makhluk hidup, 
memerankan fungsi sebagai pengikut Dafa. Bila ingin melakukan hal-hal tersebut 
dengan baik, maka harus belajar Fa dengan baik. Dengan gigih belajar Fa, maka akan 
dapat mengikuti proses maju pelurusan Fa, akan dengan penuh martabat menjadi 
seorang pengikut Dafa di masa pelurusan Fa yang sesuai dengan predikat tersebut. 

Cukup sekian pembicaraan saya. (Tepuk tangan) 

Shifu sungguh gembira bertemu dengan anda sekalian, (tepuk tangan meriah) 
khususnya hari ini. (Tepuk tangan) Wahai pengikut Dafa yang melangkah maju dari 
penganiayaan ini, sungguh luar biasa. (Tepuk tangan) Segala kemuliaan di masa 
mendatang yang semestinya dimiliki oleh pengikut Dafa, semua akan kalian dapatkan. 
(Tepuk tangan) Masa-masa yang paling menderita, paling sulit telah dilalui. Dalam 
waktu paling akhir yang terbatas ini, saya kira pengikut Dafa harus melakukan dengan 
lebih baik, lebih unggul, menunaikan misi sejarah yang diemban! (Tepuk tangan jangka 
panjang) 
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Ceramah Fa di Ibukota Amerika Serikat 

Li Hongzhi 

22 Juli 2007 

Tanggal 20 Juli ini bagi kita maknanya luar biasa, dalam sejarah masa mendatang 
mungkin akan memainkan sebuah peran yang sangat penting. Semenjak pengikut Dafa 
dianiaya hingga kini, dengan sekejap delapan tahun telah berlalu. Dalam proses 
tersebut pengikut Dafa telah melangkah melewati banyak sekali jalan yang sulit, 
sungguh sangat tidak mudah. Dari mulanya tidak tahu bagaimana harus berbuat, tidak 
tahu bagaimana harus menghadapi penganiayaan ini, hingga anda sekalian berangsur-
angsur telah mengerti bagaimana harus berbuat; bukan saja sudah tahu bagaimana 
berbuat, kekejaman penganiayaan ini juga membuat anda sekalian makin lama makin 
arif, makin lama makin sadar. 

Terhadap penganiayaan ini, pada tingkat yang berbeda dan kehidupan yang 
berbeda, mereka mempunyai pemahaman yang berbeda. Ada yang berpendapat 
memang ini merupakan sebuah jalan pengujian yang harus dilalui, ada yang 
berpendapat ini disebabkan terusiknya unsur-unsur dari segenap alam semesta lama. 
Ada yang berpendapat ini adalah membentangkan jalan bagi pengikut Dafa, kehidupan 
pada tingkat rendah berpendapat, dengan munculnya sesuatu yang lurus, maka yang 
sesat niscaya akan berperan merusak. Biar bagaimanapun kehidupan pada tingkat 
berbeda memahami hal ini, saya justru harus melakukan dengan baik pekerjaan saya, 
pengikut Dafa justru harus menempuh jalan sendiri. Menghadapi apa yang disebut 
pengujian yang berbeda dan gangguan berbagai macam penderitaan, anda sekalian 
makin lama sudah menjadi makin dewasa. 

Pada satu periode akhir-akhir ini saya sudah tidak perlu mencemaskan banyak 
hal, karena anda sekalian telah dewasa, sudah tahu bagaimana untuk berbuat, dalam 
setiap jenis upaya penyelamatan makhluk hidup, anda semua juga dengan arif dan 
inisiatif sedang menanggung banyak bidang pekerjaan, lagi pula dilakukan dengan 
sangat baik, oleh sebab itu saya juga tidak seperti waktu itu ketika dimulainya anti 
penganiayaan, dengan begitu khawatir mencemaskan segala hal, serta tiada hentinya 
memperbaiki jalan pengikut Dafa dalam Xiulian dan penyelamatan makhluk hidup, 
bagaimana agar dapat ditempuh dengan baik dan lurus di tengah anti penganiayaan, 
bagaimana agar dapat mengklarifikasi fakta dengan lebih jelas di tengah 
penganiayaan, maka waktu itu anda sekalian sering melihat saya akan ada artikel 
pendek berbeda yang dipublikasikan, tujuannya ialah secara terus-menerus 
memperbaiki jalan yang kalian tempuh. Satu periode belakangan ini sudah makin 
sedikit, dikarenakan kalian benar-benar sudah dewasa, kalian benar-benar sudah tahu 
bagaimana untuk berbuat, dengan demikian sudah tidak perlu lagi begitu bercemas 
hati. Dewasa ini bagi anda sekalian justru adalah bagaimana melakukan dengan lebih 
baik, dengan efektivitas yang lebih tinggi, pengaruh yang lebih besar, menyelamatkan 
lebih banyak manusia. 
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Selain apa yang harus kalian alami dan kalian rintis di atas jalan menuju 
Kesempurnaan terakhir dari pribadi kalian, hal yang paling utama, juga merupakan hal 
yang paling besar bagi kalian adalah menolong manusia. Seandainya tidak ada hal ini, 
saya katakan pada anda sekalian, Xiulian kalian sejak dini sudah selesai. Sebagai 
pengikut Dafa, di dalam Xiulian kalian telah melakukan apa yang harus kalian lakukan, 
tetapi di tengah pelurusan Fa telah terjadi beberapa perubahan, misalnya, manusia 
yang berada di tengah masyarakat manusia sudah bukan lagi kehidupan dari masa 
lampau ketika Dewa menciptakan manusia, jiwa manusia sudah digantikan oleh Dewa. 
Dilihat secara permukaan masih berupa manusia, namun pada hakikatnya sudah 
berupa kehidupan yang datang dari ruang dimensi berbeda dan tingkatan berbeda, 
oleh karena itu orang-orang pada masyarakat manusia sekarang ini, baik dari segi 
kecerdasan maupun segi kemampuan, semua lebih unggul dari manusia periode apa 
pun dalam sejarah. Yang dihadapi adalah perubahan semacam ini, yang tidak pernah 
ada di masa lampau. Dahulu di dalam pengaturan selain pengikut Dafa menjalani 
Xiulian, kemudian masih dipertahankan sebagian manusia sebagai ras manusia di 
masa mendatang, di dalam proses tersebut akan terjadi penyisihan besar-besaran. 
Banyak peristiwa yang disebutkan oleh ramalan sudah terjadi dalam sejarah di masa 
lampau, hanya periode sejarah sejak saya mulai melakukan pelurusan Fa, ia telah 
mengalami perubahan, di antaranya juga ada sebab dari aspek ini. Hal-hal tersebut 
semua telah berubah. 

Lalu bagaimana anda sekalian menghadapi kehidupan-kehidupan seperti ini? 
Ditinjau dari sudut pandang Shifu, saya tahu orang-orang tersebut seharusnya 
memperoleh penyelamatan, kehidupan tersebut sepantasnya diselamatkan. Alam 
semesta kecuali Triloka, badan langit yang maha besar semuanya adalah Dewa. Tentu 
saja, pada badan langit yang tingkatnya lebih tinggi melihat ke bawah, Dewa-Dewa 
yang berada pada tingkat berbeda di bawahnya dalam pandangan mereka 
sesungguhnya juga sama seperti Dewa melihat manusia. Dahulu dalam badan 
cakrawala lama, prinsip terbentuk-bertahan-rusak-musnah adalah mutlak, maka hukum 
alam semesta juga tidak seperti yang dipikirkan manusia seyogianya demikian, ia 
adalah tanpa tenggang rasa, hukum semacam ini juga telah melampaui belas kasih 
yang dimaksud Dewa di saat mereka menyelamatkan manusia, itu memang adalah 
hukum. Walaupun terdapat Dewa-Dewa dari tingkat berbeda yang turun ke Triloka, 
mereka semua juga bersandar pada suatu keyakinan yang teguh terhadap Dafa dan 
pelurusan Fa, dengan demikian barulah datang ke tengah manusia. Mereka semua 
ingin datang kemari untuk memperoleh Fa, bersamaan juga memberikan uluran tangan 
di saat Dafa disebarkan secara luas. Maka bagi kehidupan tersebut, biarpun tingkatan 
mereka bagaimana, pikiran lurus mereka yang teguh itu sudah terhitung sangat 
berharga. Karena pada taraf kondisi Dewa melihat manusia, melihat masyarakat 
manusia adalah ekstrem menyeramkan, khususnya mereka masih dapat melihat 
bagaimana keadaan manusia pada masa yang paling buruk, mereka berani turun 
secara demikian, itu niscaya bersandar pada keyakinan yang teguh terhadap Dafa, 
mereka menganggap pelurusan Fa pasti berhasil. Fa pasti dapat menyelamatkan 
mereka, Dafa pasti akan berhasil, (tepuk tangan meriah) pelurusan Fa pasti akan 
berhasil, oleh karena itu mereka baru berani datang ke umat manusia dengan 
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menanggung risiko maut. Yang saya bicarakan di sini bukan pengikut Dafa, bukan 
praktisi yang memperoleh Fa lebih awal atau belakangan pada masa yang berbeda, 
yang saya bicarakan adalah keadaan secara keseluruhan dari umat manusia sekarang 
ini. Banyak kehidupan dan banyak hal di masyarakat manusia telah terjadi perubahan. 
Menghadapi kehidupan semacam ini, maka kita harus berbuat sesuatu, harus 
menolong mereka. 

Kehidupan yang bagaimana terhitung lebih berharga pada masa pelurusan Fa, 
pada saat krusial dari sejarah ini? Adalah mereka yang dapat berkeyakinan penuh 
terhadap Dafa, dalam praktik juga dapat berbuat demikian, kehidupan seperti ini 
niscaya berharga, oleh sebab itu, saya kira biarpun ditinjau dari sisi saya, maupun dari 
kewajiban pengikut Dafa, kita juga punya kewajiban ini, harus melakukan hal ini. Maka 
pengikut Dafa harus menolong orang-orang di dunia dan menolong semua makhluk 
hidup, kalian di tengah masyarakat umum telah menyelenggarakan banyak jenis 
pekerjaan untuk menolong manusia, telah melakukan banyak kegiatan yang 
menyerupai masyarakat umum, kelihatannya mirip dengan hal-hal manusia biasa, 
namun titik tolak dan tujuannya berbeda. Baik media maupun situs internet, segala 
sesuatu yang ditampilkan dengan memanfaatkan pula banyak cara yang berbeda dari 
masyarakat umum, sesungguhnya semua itu sedang menolong manusia. Biar apa pun 
yang kalian lakukan, tujuannya semua adalah demi orang-orang di dunia. Kelihatannya 
adalah sedang mengharapkan bantuan, sesungguhnya adalah sedang menolong 
mereka. Walaupun bantuan dalam berbagai aspek, khususnya yang menyangkut 
sumber dana, sumber tenaga manusia dan sumber materi, termasuk klarifikasi fakta 
kepada pemerintah berbagai negara, maupun berhubungan dengan organisasi 
kalangan rakyat di masyarakat, atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lain dari 
masyarakat, semuanya bukan demi Falun Gong sendiri, juga bukan untuk Xiulian 
pribadi kalian, kalian di tengah Xiulian tidak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. 
Semua ini adalah demi menolong manusia. Kalian di saat berhubungan dengan orang-
orang niscaya sedang menolong manusia, melalui klarifikasi fakta agar orang yang 
memberi dukungan mengerti fakta sebenarnya, itu adalah menolong manusia, fungsi 
positif yang diperankan setelah seseorang mengerti fakta sebenarnya, juga adalah 
demi menolong manusia. Dapat juga dikatakan, setelah tercapai pemahaman oleh 
manusia biasa, yang bersangkutan dapat memberikan dukungan tertentu, pengaruh 
dari dukungan tersebut masih berperan menolong manusia. Bahkan di tengah 
melakukan pekerjaan, baik pekerjaan itu berhasil atau tidak berhasil, semua juga 
sedang menolong manusia, sedang mengklarifikasi fakta. Ini adalah yang dilakukan 
oleh pengikut Dafa. Seandainya tidak melakukan hal-hal tersebut, Xiulian pengikut 
Dafa sudah selesai, oleh sebab itu yang anda sekalian lakukan sekarang semua 
adalah khusus ditujukan bagi makhluk hidup. 

Pada ceramah Fa yang lalu saya juga membicarakan, bahwa pencapaian 
Kesempurnaan pribadi dari pengikut Dafa sudah bukan masalah, ketika itu banyak 
orang mungkin masih kurang begitu mengerti. Sesungguhnya adalah demikian 
maksudnya. Tentu saja dalam proses ini seolah-olah telah mengulur perjalanan yang 
terakhir harus ditempuh oleh pengikut Dafa. Dengan demikian tampaknya seperti ada 
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sedikit kelambatan dalam aspek peningkatan pribadi, tetapi tidak akan berpengaruh 
apa-apa bagi anda sekalian. Dengan melakukan hal-hal tersebut, itu sendiri berarti 
sedang menegakkan keagungan De yang lebih besar, seyogianya adalah luar biasa, 
karena itu sepenuhnya demi makhluk hidup, bukan demi perolehan pribadi, bukan 
semata-mata untuk Xiulian pribadi. 

Maka anda sekalian di dalam proses melakukan hal-hal tersebut juga akan ada 
banyak aspek yang kurang memuaskan hati, juga ada orang yang tidak memahami, 
bahkan ada praktisi yang tidak memahami. Karena selalu ada yang gigih maju dan 
tidak gigih maju, selalu ada praktisi yang baru melangkah masuk dan praktisi yang 
berada pada lingkungan berbeda, maka terdapat perbedaan dalam pemahaman dan 
pandangan terhadap masalah. Khususnya beberapa praktisi yang keluar dari daratan 
Tiongkok, dalam jangka panjang berada di bawah tekanan berat, di tengah 
kebudayaan partai, di tengah hubungan antarmanusia yang telah dibuat metamorfosis 
oleh kebudayaan partai, sepenuhnya adalah semacam bentuk pikiran yang abnormal. 
Praktisi daratan Tiongkok, bukan hanya praktisi, orang-orang awam juga sama, ketika 
mereka telah tiba di masyarakat internasional, menemukan bahwa apa yang dipikirkan 
dan perilaku orang-orang dalam masyarakat normal sama sekali berbeda dengan 
orang-orang di daratan Tiongkok; bahkan sudah terbiasa dengan cara hidup di tengah 
kebudayaan partai dan hubungan antarmanusia yang tegang, setelah tiba di 
masyarakat internasional malah merasa orang-orang luar negeri sangat bodoh, orang 
luar negeri tidak memahami kebiasaan hidup, ciri kebiasaan dan hubungan 
antarmanusia dari mereka. Sesungguhnya kondisi masyarakat internasional barulah 
merupakan hubungan yang normal antarmanusia. Anda tidak perlu mencurahkan 
terlalu banyak pikiran dalam hubungan antarmanusia, tidak perlu berubah menjadi 
begitu licik dalam hal tersebut. Ini adalah manusia yang normal. 

Sesungguhnya biarpun anda betapa pintar, betapa licik, kesudahannya adalah 
sama. Bila dikatakan orang ini sangat bodoh, anda merasa ia sangat bodoh, ia sangat 
polos, orang itu sangat licik, biarpun bagaimana anda melangkah di atas jalan hidup ini, 
kesudahannya adalah sama, mutlak tidak akan terjadi perubahan apa-apa dikarenakan 
kelicikan manusia, juga mutlak tidak akan terjadi perubahan apa-apa dikarenakan 
seseorang polos. Licik hanya dapat membuat diri sendiri menjadi buruk, di tengah 
menciptakan karma juga akan membuat manusia merosot ke bawah, setelah 
lingkungan di sekitar berubah menjadi tegang dengan diri sendiri, akan membuat hati 
seseorang makin rumit, pikiran yang rumit hanya dapat membuat diri sendiri menjadi 
makin tidak baik. 

Bicara sampai di sini, biarlah saya menyampaikan beberapa kata tambahan. Pada 
satu periode akhir-akhir ini, dari daratan Tiongkok berangsur-angsur keluar sejumlah 
praktisi, kalian harus sedapat mungkin banyak berkomunikasi dengan praktisi luar 
daratan, banyak mencurahkan isi hati, menjelaskan diri sendiri. Cara hidup manusia di 
masyarakat internasional barulah cara hidup manusia yang normal, setidaknya adalah 
cara hidup manusia di masa kini. Tentu saja bila dibandingkan dengan manusia lampau 
yang tidak memiliki iptek modern, itu sama sekali berbeda, saat itu lebih baik. Semata-
mata merujuk pada masa kini, ditinjau menurut bentuk masyarakat sekarang ini, 
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seharusnya dikatakan ia lebih normal. Maka dalam hal ini harus banyak bertukar 
pendapat dan berkomunikasi dengan praktisi luar negeri, diri sendiri jangan selalu 
menyikapi masyarakat ini dengan mendekap cara pemikiran kebudayaan partai di 
daratan Tiongkok. Dahulu ada banyak orang yang keluar dari daratan Tiongkok juga 
setelah melewati lamanya waktu di luar negeri, baru perlahan-lahan mengubah dirinya. 
Sebagai pengikut Dafa anda harus membuktikan kebenaran Fa, harus melakukan 
pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, anda tidak boleh mengubah 
diri sendiri dalam jangka waktu yang sangat panjang, tidak ada waktu seperti itu. 
Terutama ada sebagian praktisi yang berbuat tidak baik, telah melakukan kesalahan 
sewaktu berada di dalam negeri, sekarang pelurusan Fa belum berakhir, anda cepatlah 
mengejar ketinggalan. Tentu saja sebagai praktisi baru, saya pikir tidak begitu menjadi 
masalah, banyaklah belajar Fa, sedapat mungkin melangkah mengikuti, mengikuti 
situasi pelurusan Fa. 

Tentu saja, kalian telah melewati waktu yang sekian lama di tengah hujan dan 
badai, pengikut Dafa di tengah masyarakat manusia benar-benar telah menolong 
banyak orang, benar-benar telah mengubah pengaruh yang diakibatkan penyebaran 
unsur racun ke seluruh dunia oleh media PKT di saat awal “20 Juli” tahun 1999. Ketika 
itu semua media di seluruh dunia melansir kembali propaganda corong media partai 
jahat dari daratan Tiongkok, ini sama dengan melakukan propaganda penganiayaan 
bagi dia. Mengenai hal ini, dalam masyarakat Barat mereka tidak begitu sadar, tak 
terpikir bahwa partai jahat bisa demikian jahat, terhadap partai jahat mereka juga tidak 
punya pemahaman yang begitu jelas. Tetapi dalam menghadapi pencorengan oleh 
mesin propaganda negatif yang begitu besar, yang bersifat global terhadap kita, 
tekanannya sungguh besar. Namun pengikut Dafa, terutama praktisi lama, tidak dibuat 
gentar ketakutan. Lagi pula praktisi Dafa di masyarakat internasional juga sama hebat. 
Pada awalnya anda sekalian hanya tidak tahu bagaimana harus berbuat, kemudian 
perlahan-lahan telah sadar, telah menjadi arif, tahu bagaimana untuk menghadapinya. 
Dalam masa-masa tersebut banyak orang sedang berpikir: Apakah Falun Gong benar 
seperti yang dipropagandakan oleh partai jahat itu? Gong yang saya pelajari ini apakah 
benar lurus? Tentu saja menghadapi pencorengan oleh kejahatan seperti ini, banyak 
kehidupan memang telah melewati satu periode pertimbangan. Tak peduli 
bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh pengikut Dafa pada akhirnya juga sangat baik, 
sebagian besar dari mereka juga telah melangkah ke depan, dan juga telah mengubah 
keseluruhan situasi dengan memadukan arus dahsyat pelurusan Fa, sehingga pada 
akhirnya corong media yang sepenuhnya dikuasai oleh partai jahat tidak berani 
mencoreng kita lagi di masyarakat internasional, dia tidak berani lagi mengarang 
kebohongan, karena dia tahu pengikut Dafa yang dihadapinya punya kemampuan 
untuk menelanjangi dia, begitu partai jahat mengarang kebohongan apa lagi, telah 
melakukan suatu hal buruk apa lagi, pengikut Dafa segera akan mengekspos dan 
mengklarifikasi di seluruh dunia, agar seluruh dunia mengenali kejahatan dengan jelas, 
bersamaan juga dapat membuat lebih banyak orang tahu akan hal ini. Oleh karena itu 
biarpun dia mencoreng, atau melakukan hal buruk, itu sama dengan menyuruh seluruh 
dunia melihat kejahatannya, bersamaan juga sedang mempropagandakan Falun Gong 
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bagi kita, memperluas pengaruh Falun Gong dalam pandangan khalayak dunia. Hal 
apa pun yang dia lakukan semua juga sedang berperan propaganda bagi kita. 

Sesungguhnya biarpun kekuatan lama bagaimana berbuat, hubungan saling 
menghidupi saling membatasi di dalam alam semesta memang demikian, biar 
bagaimanapun dia berbuat, semua itu sedang berperan sebagai iklan bagi pengikut 
Dafa. Misalnya banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pengikut Dafa, begitu kejahatan 
mengganggu, kekuatan positif dan kekuatan Shan19 juga akan segera datang. Hal apa 
pun yang dilakukan oleh orang jahat juga sama, asalkan dia sekali mencoreng kita, di 
saat ingin melakukan sedikit hal buruk atau hal yang mengacau, itu sendiri justru 
adalah memperluas pengaruh bagi kita. 

Beberapa tahun ini banyak hal adalah kejahatan yang mempropagandakannya ke 
luar bagi kita. Baik itu situs internet, maupun stasiun televisi, koran Dajiyuan yang 
dikelola oleh pengikut Dafa, telah banyak mengalami hal semacam ini. Terutama 
pertunjukan GALA (malam pertunjukan tahun baru komunitas Tionghoa seluruh dunia 
dari stasiun NTDTV serta pertunjukan keliling) pada tahun lalu, sebenarnya tidak begitu 
banyak orang yang tahu, dia mempropagandakannya ke mana-mana, di mana-mana 
dia menyuruh orang jangan datang menyaksikan, yang dia lakukan lebih teliti dari 
pengikut Dafa, (hadirin tertawa) orang-orang yang dia temui lebih banyak daripada 
yang kita temui. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Contoh yang agak tipikal, misalnya 
pertunjukan di ibukota Australia, Canberra. Dia telah menelepon dan menulis surat 
kepada semua anggota parlemen, tidak menghendaki orang-orang datang 
menyaksikan, dirinya mengira seluruh dunia juga tidak tahu PKT itu benda semacam 
apa, mengira semua orang akan mendengar apa yang mereka katakan. Propaganda 
yang begitu luas, pengaruh yang begitu besar, ketika itu pengikut Dafa masih belum 
mampu melakukannya. Akhirnya semua anggota parlemen telah hadir. (Hadirin 
tertawa, tepuk tangan meriah) Belakangan para anggota parlemen tersebut dengan 
berkelakar mengatakan, kita sudah boleh mengadakan rapat parlemen sebelum 
menyaksikan malam pertunjukan ini. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Di Ottawa Kanada 
juga terjadi suasana dramatis yang serupa. 

Tentu saja hal-hal yang saya utarakan itu, sesungguhnya bila ditinjau dari satu 
sudut pandang lain, juga adalah memberi tahu anda, bahwa sejarah alam semesta 
lama dapat berlanjut sampai hari ini, melangkah sampai tahap ini, makhluk hidup dan 
umat manusia dapat eksis bertahan sampai sekarang, adalah demi penantian 
memperoleh penyelamatan. Dengan kata lain, yaitu menanti pengikut Dafa 
menegakkan keagungan De, bersamaan memanifestasikan kemampuan pengikut Dafa 
datang menolong makhluk hidup. Jadi panggung pentas ini bukankah ditinggalkan bagi 
pengikut Dafa? (Tepuk tangan meriah) Sudah pasti. Oleh sebab itu orang jahat siapa 
pun boleh melakukan hal buruk yang dia ingin lakukan, dia boleh mengacau di tengah 
hal tersebut, tetapi fungsi yang dia perankan pasti adalah membantu pengikut Dafa 
yang sedang menolong manusia. (Tepuk tangan) Itu bukan maksud sesungguhnya dari 

                                                 
19 Shan -- Baik; kebaikan; belas kasih. 
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mereka, itu bukan kerelaan dari orang jahat, tetapi asalkan dia bergerak tentu akan 
memerankan fungsi yang demikian, ini tak dapat dielakkan. 

Dapat pula dikatakan, jangan melihat bagaimana keadaan aktual dari manusia 
sekarang ini, juga jangan melihat bagaimana beringasnya kejahatan, orang-orang yang 
datang ke dunia ini semua sedang menanti pertolongan anda! (Tepuk tangan) Segala 
hal buruk yang muncul, semuanya adalah cobaan untuk meningkatkan keagungan De 
bagi pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Dengan saya mengatakan demikian maka pikiran 
anda sekalian juga telah makin jelas. Biar kesulitan konkret apa saja yang anda alami, 
walaupun kelihatannya sama dengan bentuk manusia biasa, tidak berbeda jauh 
dengan kesulitan-kesulitan dari manusia biasa, sesungguhnya bila anda sekalian amati 
dengan kepala dingin, mengenang kembali perjalanan yang pernah anda sendiri lalui, 
bukankah semuanya demikian? Betul demikian. Karena hal yang saya lakukan ini 
memang terdapat pengaturan dari saya, juga bukan menghendaki seluruh umat 
manusia datang mempelajari Falun Gong, saya melakukan hal ini memang dibagi dua 
langkah untuk dijalani. Ada masa pelurusan Fa, maka pada masa pelurusan Fa 
terdapat pengikut Dafa dari masa pelurusan Fa. Setelah masa pelurusan Fa berlalu, itu 
adalah masa Fa meluruskan dunia manusia, dibagi dalam dua langkah. Di masa 
mendatang, saat Fa meluruskan dunia manusia juga ada pengikut Dafa dari masa Fa 
meluruskan dunia manusia, keagungan De mereka berbeda dengan pengikut Dafa di 
masa pelurusan Fa, tetapi ini merupakan dua tahap. 

Maka di dalam proses ini, di masa pelurusan Fa, pengikut Dafa seyogianya 
menghadapi kewajiban untuk memberi pertolongan bagi makhluk hidup masa 
mendatang. Seandainya tidak muncul masalah kehidupan dari tingkat tinggi turun ke 
bumi untuk memperoleh Fa, maka pengikut Dafa tidak perlu melakukan hal-hal 
tersebut. Tetapi sekali kehidupan dari tingkat tinggi menggantikan manusia, maka telah 
menonjolkan pentingnya hal ini, pentingnya menolong manusia. Jika bukan demikian, 
melainkan masih berupa masyarakat manusia yang normal, juga dijalani dalam dua 
langkah. Mengapa demikian? Karena di tengah penyisihan manusia secara besar-
besaran akan dipertahankan sebagian orang baik untuk dijadikan ras manusia bagi 
masa mendatang, bersamaan itu di masa Fa meluruskan dunia manusia masih akan 
diciptakan sebuah kemuliaan bagi Dafa berupa balas budi manusia kepada Dafa, yaitu 
munculnya sebuah masa puncak kejayaan Dafa di masyarakat manusia, ini adalah 
sesuatu yang niscaya akan muncul dalam sejarah. Manusia harus membalas budi. 
Pelurusan Fa pada akhirnya dapat selesai di sini, bagi umat manusia, ini juga terhitung 
kemujuran manusia. 

Tubuh fisik manusia tanpa Yuanshen walaupun bukanlah apa-apa, namun ia 
dapat membawa serta banyak sekali informasi, yang diciptakan kembali pasti tidak 
akan seperti itu. Manusia yang dicipta baru sama seperti sehelai kertas putih, 
menghadapi dunia ini, dalam benaknya sama sekali kosong, pengenalannya terhadap 
dunia alam, tidak ada konsep pemikiran manusia yang utuh, dan pengertian tentang 
pengenalan manusia terhadap dunia materi dari bentuk kelakuan yang berbeda, serta 
tidak ada teori yang berbeda dan norma-norma manusia yang berbeda yang terbentuk 
pada manusia kali ini. Orang Tionghoa dari periode ini memiliki doktrin “kebajikan,” 
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“keadilan,” “kesopanan,” “kebijakan,” dan “kepercayaan,” di Barat juga ada kriteria 
sebagai seorang manusia dan sebagainya, banyak sekali dari hal-hal tersebut, 
semuanya tidak dimengerti oleh manusia yang dicipta baru. Umat manusia telah 
melewati masyarakat dalam waktu yang amat panjang, sejarah yang amat panjang, 
dengan demikian barulah memperkaya diri sendiri. Saya tadi sudah mengatakan, ini 
bukanlah Yuanshen, ini adalah informasi yang dibawa serta oleh tubuh fisik manusia. 
Terutama manusia masa kini, saat menghadapi masalah tidak terlalu ekstrem, 
mengalami masalah yang tidak baik tidak akan seketika terkejut bukan kepalang, 
mengalami masalah yang baik juga tidak akan seketika gembira lupa daratan. Bagi 
manusia yang tidak memiliki kandungan pikiran, dia akan seperti itu. Dalam kurun 
waktu yang amat panjang, manusia sudah makin mantap. Ini bukan semata-mata 
masalah mengenai pikiran manusia, ia juga punya hubungan langsung dengan tubuh 
fisik manusia. Maka bagi tubuh fisik manusia, berlanjut sampai tahap sekarang ini 
dalam sejarah, jika benda buruk yang ada padanya dicuci bersih, disingkirkan, maka 
tubuh fisik manusia yang indah benar-benar adalah sebuah karya yang gemilang, 
sungguh patut dihargai, berupa karya gemilang yang diciptakan sejarah alam semesta. 

Dengan kata lain, di tengah alam semesta, dalam proses perkembangan yang 
amat panjang dari badan langit, memang benar telah diciptakan banyak kehidupan 
yang sangat bagus dan berbagai macam unsur yang berharga, bila diciptakan kembali 
juga tidak akan seperti ini. Ini adalah satu faktor penting dari keharusan pelurusan Fa. 
Seandainya alam semesta ini sudah tidak ada apa-apa lagi, semuanya dimulai lagi dari 
awal, dalam proses perkembangan tersebut biarpun bagaimana dilakukan, sekalipun 
dengan sejarah yang sama, hasilnya juga mutlak tidak akan sama dengan kehidupan 
sekarang ini. Tidak mungkin sama. Oleh sebab itu para Dewa dari segenap alam 
semesta juga merasa sejarah yang telah dilewati sungguh sangat berharga. 

Saya sering mengucapkan sepatah kata, bahwa saya tidak memandang penting 
bagaimana hasil akhirnya, penyelesaian di dalam pelurusan Fa, itu sudah merupakan 
suatu kepastian. Di tengah pelurusan Fa biarpun bagaimana bahaya dan mendebarkan 
hati, hasilnya adalah sesuatu yang pasti, maka saya tidak begitu mementingkan hal ini, 
karena ia sudah pasti berhasil. Yang paling saya sayangi adalah proses. Segenap 
proses dari suatu kehidupan barulah merupakan kesatuan dari kehidupan tersebut. 
Proses keseluruhan dari pelurusan Fa adalah paling berharga, ini adalah segala-
galanya dari alam semesta, merupakan suatu hal yang paling menakjubkan. Proses 
pelurusan Fa ini seyogianya sangat penting, maka tidak memperkenankan kekuatan 
lama semaunya melibatkan diri. Khususnya sebagai pelurusan Fa, jalan yang ingin 
saya tempuh mengapa saya pertahankan dengan begitu teguh, karena itu adalah 
sedang menciptakan masa mendatang. Segala sesuatu yang saya lakukan dalam alam 
semesta, itu adalah yang paling patut disayangi, itu adalah sesuatu yang kelak akan 
saya benarkan, saya akui. Jika bukan yang saya inginkan, itu tentu tidak dapat diakui, 
tidak dapat dibenarkan, itu adalah penghinaan. Maka di dalam pelurusan Fa, biarpun 
mengalami kesulitan yang bagaimana, mengalami terpaan yang bagaimana, juga tidak 
dapat mengubah tekad saya, tidak dapat mengubah apa yang ingin saya lakukan. 
(Tepuk tangan meriah) 
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Semenjak konferensi Fa yang lalu hingga kini, setengah tahun sudah hampir 
berlalu. Dalam proses selama setengah tahun ini, yang kalian lakukan sangat baik. 
Situasi berkembang dengan sangat cepat. Ketika kehidupan jahat makin lama makin 
sedikit, pikiran orang-orang di dunia sedang berubah, masyarakat sedang berubah, 
makhluk hidup sedang berubah. Makhluk hidup yang saya maksud sesungguhnya tidak 
sebatas manusia. Segala benda, baik yang organik maupun non-organik menurut 
anggapan ilmu pengetahuan modern, sesungguhnya semua memiliki jiwa. Segala 
sesuatu adalah kehidupan. “Makhluk hidup” yang kita maksud sesungguhnya 
menandakan segala kehidupan. Perubahan makhluk hidup telah merefleksikan prestasi 
pengikut Dafa di tengah proses perkembangan pelurusan Fa, penampilan pengikut 
Dafa pada seluruh masa pelurusan Fa juga telah sepenuhnya membuktikan kemuliaan 
pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, luar biasa. Pekerjaan yang ingin dilakukan pada 
tahap berikutnya harus dilakukan lebih baik, tempuh jalan yang terakhir dengan baik, 
lakukan lebih baik apa yang harus dilakukan. Jangan merasa kita telah berhasil 
melakukan sesuatu lalu berpuas diri, kita masih ada begitu banyak makhluk hidup yang 
belum diselamatkan, kalian masih harus membuat diri sendiri menegakkan keagungan 
De yang lebih besar dalam waktu yang terbatas, agar anda sekalian pada akhirnya 
tidak dikarenakan hal ini jadi menyesal. Maka saya harap anda sekalian dapat 
melakukan dengan lebih baik, lebih menakjubkan. 

Tentu saja di tengah Xiulian, diri sendiri masih terdapat banyak kekurangan, saya 
juga telah melihat ada banyak kekurangan yang luar biasa menonjol. Saya senantiasa 
tidak mengatakan, sekarang juga tidak ingin mengatakan, karena saya tahu, walaupun 
kekurangan itu sangat besar, tetapi di dalam pelurusan Fa, ada sebagian juga telah 
berperan menangkal gangguan. Bicara sampai di sini, anda sekalian jangan mereka-
reka, anda jangan beranggapan kekurangan anda itu patut dipertahankan. (Shifu 
tersenyum) Saya sekadar telah melihat beberapa masalah, namun pada akhirnya saya 
akan menyelesaikan masalah tersebut bagi kalian. 

Tak peduli bagaimanapun, anda sekalian harus melakukan pekerjaan yang 
terakhir dengan lebih baik, menegakkan keagungan De yang lebih besar. Bukan demi 
saya, juga bukan demi pelurusan Fa, melainkan demi anda sendiri. (Tepuk tangan 
meriah) Makhluk hidup di masa mendatang akan berterima kasih pada kalian. (Tepuk 
tangan) Biarlah jiwa kalian lebih bersinar kemilau dalam alam semesta masa 
mendatang. (Tepuk tangan meriah dalam waktu lama) 
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di New York Tahun 2008 

Li Hongzhi 

24 Mei 2008 di Manhattan 

(Segenap hadirin berdiri memberi hormat, tepuk tangan dengan meriah) 

Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: “Salam untuk Shifu!” Tepuk tangan 
dengan meriah) Anda sekalian telah berjerih payah! (Tepuk tangan) 

Anda sekalian benar-benar telah berjerih payah. Kalian datang dari daerah yang 
berbeda, dari negara yang berbeda dan bangsa yang berbeda, pada setiap pelosok di 
seluruh dunia ini, hampir semuanya terdapat pengikut Dafa. Kalian semua mengemban 
kewajiban yang paling mulia dari pengikut Dafa, kalian adalah harapan bagi semua 
makhluk hidup untuk dapat terselamatkan. Dikarenakan klarifikasi fakta dari kalian, 
serta apa yang kalian lakukan dan jalankan di atas dunia, sehingga membuat banyak 
orang telah terselamatkan. Untuk hal ini, saya mewakili para makhluk hidup tersebut, 
berterima kasih kepada anda sekalian! (Semua pengikut bertepuk tangan sebagai 
tanda hormat) 

Pengaturan selama miliaran tahun, sekarang adalah saat-saatnya yang terakhir. 
Sejarah telah berjalan sampai hari ini, sungguh tidak mudah, mengalami terpaan hujan 
dan badai. Sejak dulu hingga kini, para Dewa semua sedang mengamati peristiwa ini, 
semua sedang menaruh perhatian pada peristiwa ini, khususnya setelah sampai pada 
tahap terakhir ini. Apa yang dikerjakan dan dipikirkan oleh pengikut Dafa, sedang 
diamati dengan saksama oleh mereka semua. Pada masa awal, penyebaran Fa ini di 
atas dunia akan mendapatkan hasil yang bagaimana, dapatkah menunaikan janji besar 
prasejarah ini, pengikut Dafa pada saat-saat yang terakhir dapatkah menunaikan 
misinya sendiri, dapatkah melakukan dengan baik, pada waktu itu semuanya berupa 
bilangan yang belum diketahui. Masih terdapat sebuah masalah apakah ia berhasil 
atau tidak, serta apakah Triloka tetap dipertahankan atau tidak, walaupun pengikut 
Dafa mempunyai misi membuktikan kebenaran Fa, namun di dalamnya masih 
terkandung apakah hal ini dapat berhasil atau tidak. Yang patut disyukuri ialah kalian 
telah berhasil melangkah kemari, biarpun kalian sepanjang perjalanan telah mengalami 
terpaan hujan dan badai yang bagaimanapun, sesungguhnya bila dikenang kembali, 
terhadap pengikut Dafa, itu tak lain adalah semacam penempaan diri di dalam 
penderitaan, di tengah proses tersebut membuat kalian menjadi dewasa, telah 
menyingkirkan sifat hati manusia, akhirnya melangkah menuju kesempurnaan, ini 
adalah jalan yang telah kalian lalui. Bila dikenang kembali memang adalah demikian. 

Terutama pada tahun-tahun pasca penganiayaan, di dalam hal-hal pembuktian 
kebenaran Fa yang kalian lakukan, walau telah mengalami masalah konkret yang 
bagaimanapun, saya pernah beri tahu pada kalian, semua itu adalah hal yang baik, 
karena ia baru muncul setelah anda menjalani Xiulian. Sekalipun anda anggap adalah 
penderitaan yang lebih besar lagi, kesusahan yang lebih besar lagi, semuanya adalah 
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hal yang baik, karena ia baru muncul setelah anda menjalani Xiulian. Di dalam 
penderitaan dapat menghapus karma, dalam penderitaan dapat menyingkirkan sifat 
hati manusia, dalam penderitaan dapat membuat anda meningkat ke atas. Biarpun 
anda bertitik tolak untuk menyelamatkan makhluk hidup, untuk membuktikan 
kebenaran Fa, ataupun bertitik tolak untuk meningkatkan Xiulian diri sendiri, 
penderitaannya adalah sama, tidak mungkin dikarenakan anda merasa saya sedang 
melakukan sesuatu untuk Dafa, atau saya sedang melakukan sesuatu untuk 
penyelamatan makhluk hidup, maka penderitaan ini harus menyingkir. Anda sekalian 
tahu, Shifu akan berpikir demikian, namun kekuatan dari alam semesta lama ini dan 
kehidupan alam semesta lama tidak akan berpikir demikian, ini juga merupakan tingkat 
kesulitan bagi kalian. Justru karena begini, baru dapat timbul penderitaan tersebut, ini 
juga merupakan masalah yang paling sulit yang dialami oleh pengikut Dafa. Manusia 
dapat memahami atau tidak, pemikiran berbeda dan pandangan berbeda dari para 
makhluk hidup terhadap peristiwa ini, semuanya telah menyebabkan kesulitan bagi 
kalian dalam membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup di dunia. 
Akan tetapi, walau bagaimanapun penampilan mereka, kita masih harus menolongnya, 
karena ketidak-pahaman mereka disebabkan mereka berada dalam kesesatan, 
sejumlah kesulitan yang mereka ciptakan bagi pengikut Dafa dikarenakan mereka tidak 
dapat melihat fakta sebenarnya. Selama ribuan tahun, bahkan miliaran tahun, tak 
peduli kedatangannya kemari adalah untuk apa, sesungguhnya semua sedang menanti 
hari yang terakhir ini, tidak dapat dikarenakan pada satu masa kehidupan atau pada 
suatu hal dia berbuat tidak baik, lalu kita tidak lagi menyelamatkan dia. Shifu bila 
melihat satu kehidupan, akan melihat seluruh proses dari kehidupan tersebut, dalam 
sejarah dia telah melakukan banyak hal besar yang baik, bahkan telah mengukuhkan 
banyak jasa bagi pembuktian kebenaran Fa, apakah karena pada masa kehidupan 
sekarang dia tidak berbuat baik maka sudah tidak lagi menyelamatkan dia? 

Memang, ada sebagian orang berbuat sangat buruk, dia telah kehilangan 
kesempatan yang ditakdirkan, telah kehilangan kesempatan, itu sudah tidak dapat 
diselamatkan. Tetapi sebagai pengikut Dafa, juga adalah berkultivasi dalam kesesatan, 
menolong manusia di dalam kesesatan, sehingga tidak dapat membedakan hal-hal 
tersebut. Maka kalian dapat menjumpai kesulitan, dapat menjumpai orang yang tidak 
dapat diyakini dengan alasan yang masuk akal, sesungguhnya ada sebagian orang 
memang tidak dapat diselamatkan, tidak pantas diselamatkan, kalian juga akan 
menjumpai mereka. Namun jangan dikarenakan hal tersebut sehingga memengaruhi 
klarifikasi fakta, memengaruhi cara-cara klarifikasi fakta, atau telah mengubah cara 
kerja yang benar dari kalian. Shifu dalam dunia ini, rintangan dan tekanan yang dialami, 
setiap hari tidak kurang dari beberapa puluh ribu kasus, siapa pun tidak dapat 
menggoyahkan saya, tidak dapat digoyahkan. Hal yang ingin saya lakukan siapa pun 
tidak dapat mengubahnya, walau mengalami bentuk kesulitan yang bagaimanapun, 
juga tidak dapat mengubahnya. Kalian membuktikan kebenaran Fa juga sama. Tetapi 
bagi kalian, bersamaan membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan manusia, 
kalian juga adalah orang yang Xiulian, orang Xiulian memiliki sifat hati manusia, jika 
tidak maka dia adalah seorang Dewa, sebagai Dewa bagaimana menjalani Xiulian? 
Dewa tidak dapat Xiulian, hanya dengan memiliki tubuh manusia barulah dapat Xiulian, 
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itu baru disebut Xiulian. Justru karena memiliki tubuh manusia, maka ada kesempatan 
untuk Xiulian, ada kesempatan meningkatkan diri, ini adalah amat sulit diperoleh, 
khususnya pengikut Dafa dengan membawa misi yang begitu besar. Oleh sebab itu, di 
tengah Xiulian sekalipun terjadi rintangan yang bagaimana, mengalami kesulitan yang 
bagaimana, juga tidak boleh berubah. 

Terutama dalam beberapa tahun penganiayaan terhadap pengikut Dafa, 
perwujudan yang tampak ialah partai jahat sedang menganiaya orang-orang Tiongkok, 
menganiaya orang Xiulian, sesungguhnya, hal apa pun di atas dunia tanpa adanya 
unsur di balik alam semesta, tanpa adanya unsur pada mikroskopis, semua itu tidak 
akan berlaku, dan tidak mungkin eksis. Unsur di balik partai jahat adalah kehidupan 
jahat, penampakannya ialah dalam wujud naga merah yang garang, namun ia 
mempunyai banyak molekul dan partikel, masih ada sejumlah yang berupa makhluk 
setan busuk dari tingkat rendah, mereka bercampur aduk jadi satu dengan tidak keruan, 
kekuatan lama justru memanfaatkan benda-benda tersebut sedang mengganggu 
pengikut Dafa. 

Belakangan ini, peristiwa penyerangan oleh orang-orang partai jahat terhadap 
pengikut Dafa di pusat pengunduran partai yang terjadi di Flushing-New York, juga 
terjadi di tempat lainnya, tetapi tidak sedemikian parah, anda sekalian mungkin telah 
mengetahuinya. Secara permukaan pemikiran orang jahat ialah ingin menggempur 
anda, agar anda bubar, tidak memperkenankan anda melakukan lagi kegiatan 
pengunduran diri dari partai jahat, dia ketakutan, itu adalah paku yang menusuk, duri 
dalam daging baginya. Di tengah masyarakat ada sebuah “pusat pengunduran partai,” 
“pusat pemunduran diri dari partai jahat PKT,” ibarat ada biji berduri di punggungnya, 
sungguh tidak nyaman. Namun pada hakikatnya, ini adalah sebuah tempat yang 
ampuh untuk memusnahkan kejahatan, maka ia ketakutan. Sesungguhnya bila anda 
lihat dari perspektif positif, apa itu “pusat pengunduran partai?” Bukankah itu 
merupakan sebuah tempat penyelamatan makhluk hidup? Tidak ada yang perlu ditakuti 
dari kejahatan, yang ingin saya katakan ialah, setelah munculnya gempuran dan 
gangguan kali ini, selalu ada saja sebagian praktisi yang Xiulian-nya tidak gigih, atau 
yang sifat hati manusianya banyak, memandang masalah tersebut dengan sifat hati 
manusia. Dua macam perwujudan baik dan jahat bukankah sedang diperlihatkan 
kepada orang-orang di dunia? Bukankah sedang mencari dan mendefinisi orang-orang 
yang dapat diselamatkan? Tadi sudah saya katakan, ada kehidupan yang memang 
tidak pantas diselamatkan, kalian boleh mengklarifikasi terhadap setiap orang, tetapi 
bukan berarti menyelamatkan semua orang yang bertemu di jalan, ada yang sudah 
tidak pantas diselamatkan lagi, pada saat krusial perlu melihat peletakan hati manusia, 
melihat bagaimana orang-orang di dunia menyikapi secara khusus terhadap peristiwa 
ini. Anda bertitik-tolak atas dasar niat baik atau niat buruk, Dewa selalu mengamati niat 
pikiran dari setiap orang, untuk menentukan kehidupan tersebut dipertahankan atau 
tidak. Dibicarakan sebaliknya, peristiwa ini sendiri bukankah sedang menyelamatkan 
para makhluk hidup yang dapat diselamatkan? Di dalam Xiulian Dafa, pelurusan Fa 
dan pembuktian kebenaran Fa dari kalian, mana ada hal yang secara kebetulan? 
Peristiwa ini sendiri bukankah sedang berperan menyelamatkan makhluk hidup? 
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Pengaruhnya begitu besar di masyarakat, setiap orang juga sedang 
mempertimbangkan. Saya dahulu juga pernah mengatakan, partai jahat PKT jika tidak 
melakukan apa-apa, dia sendiri masih tidak begitu banyak urusan, khususnya begitu 
dia melakukan sesuatu hal buruk terhadap pengikut Dafa, maka akan menjadi hal yang 
memalukan atau hal yang busuk bagi dia sendiri, bersamaan itu menjadi sesuatu yang 
membantu pengikut Dafa mencapai keberhasilan dalam menyudahi masalah. Praktisi 
yang menganut banyak sifat hati manusia, kalian ingat pada perkataan saya, mungkin 
sekarang kalian telah mengerti, tetapi di saat begitu terjadi sesuatu peristiwa lagi, 
kalian jangan sampai lupa lagi, memandang masalah dengan sifat hati manusia lagi. 

Pada akhirnya, peristiwa ini gagal — seperti telur ayam dibenturkan pada batu, 
penganiayaan terhadap pengikut Dafa yang sedemikian rupa di daratan Tiongkok, 
pengikut Dafa juga telah melewatinya dengan teguh, apalagi di masyarakat 
internasional? Bagaimana mungkin takut pada kamu? Tekad bulat pengikut Dafa tak 
tergoyahkan. Pemukulan dan caci maki adalah penampilan dari orang yang tak punya 
kemampuan. Di masyarakat ini memukul orang adalah melanggar hukum. Jangan 
dibuat kecut oleh kejahatan tersebut, juga jangan disesatkan oleh kebohongan dari 
manusia biasa yang telah dibuat sesat oleh mereka. Perihal apa yang dikatakan bahwa 
manusia biasa punya suatu pemikiran atas kejadian ini, pemikiran apa yang ada pada 
mereka? Pemikiran manusia biasa banyak sekali. Sesungguhnya adalah kalian sedang 
menolong mereka, kalian sendiri harus tahu apa yang sedang kalian kerjakan, apa 
yang sedang kalian lakukan. 

Para Dewa di masa awal saya meluruskan Fa telah menetapkan sebuah 
ketentuan, menghendaki hal apa pun dengan tujuan apa pun yang dilakukan oleh 
partai jahat ini, kesudahannya semua adalah membantu saya dan pengikut Dafa. Oleh 
sebab itu partai jahat PKT ingin melakukan suatu hal buruk, asalkan begitu dia lakukan 
maka jadilah sebuah hal yang busuk, hal yang memalukan. Segala peristiwa yang 
terjadi selama sembilan tahun, bila dilihat dengan kepala dingin semua juga demikian. 
Partai jahat PKT sendiri tahu bahwa kekuasaan berandal mereka itu di mata orang-
orang dunia adalah suatu jenis benda yang aneh, maka selalu ingin memperlihatkan 
diri kepada orang-orang di dunia, berusaha mempersolek wajah. Sekarang bahkan 
wajah ini juga sudah dikelupas, kedoknya sudah dirobek, dia juga tahu sudah tidak 
dapat berpura-pura lagi, maka kepalang saja bertindak tanpa tedeng aling-aling. 
Sekarang kekuasaan berandal ini, segenap pemerintahan negara, terus hingga 
konsulat di luar negeri, adalah eksis demi Falun Gong. Sebuah perangkat mesin yang 
begitu besar menyertai kalian, membuat kalian terangkat, ini merupakan kejadian yang 
pertama kali, mana ada hal yang luar biasa seperti ini? Dia sudah tidak berpura-pura 
lagi, cara-cara berandal, cara-cara hina dan keji untuk melakukan hal buruk semua 
telah dipraktikkan, kelihatannya sangat jahat, saya katakan itu adalah semangat 
rontaan yang timbul menjelang kematian. (Tepuk tangan) Amati saja, amati lebih lanjut, 
pertunjukan ini memang dipentaskan secara demikian. Periode sejarah ini adalah diatur 
untuk pengikut Dafa menyelamatkan makhluk hidup, mengapa kalian tidak berperan 
sebagai pemeran utama? Mengapa menempatkan sesuatu ucapan dari manusia biasa 
yang telah diindoktrinasi oleh kebudayaan partai jahat pada posisi utama? Mengapa 
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memandang begitu serius terhadap penganiayaan kejahatan? Semua ini patut 
dipikirkan masak-masak. Seandainya pada tahun 99 sebelum penganiayaan, kata-kata 
tersebut tidak akan Shifu ucapkan, kalian adalah pengikut Dafa yang berhasil 
melangkah kemari, kalian adalah pengikut Dafa yang segera akan mencapai 
kesempurnaan. (Tepuk tangan) 

Dewasa ini, seiring dengan gerak maju segenap situasi pelurusan Fa yang tiada 
hentinya, ruang permukaan terlihat ada perasaan yang seolah sekali disodok langsung 
akan pecah, yang tersisa sudah sangat sedikit. Kehidupan jahat juga sedang berkurang 
dalam jumlah besar, dewasa ini asalkan pengikut Dafa dalam keadaan pikiran lurus 
yang sangat kuat, kehidupan jahat sudah tidak ada kemampuan untuk menangkis. 
Mereka setiap kali ingin bertindak jahat harus mengumpulkan banyak sekali setan 
busuk, hampir seluruhnya yang ada dalam sarang dikerahkan, dikarenakan pelurusan 
Fa, dan pemurnian alam semesta, maka mereka dimusnahkan, kekuatan kejahatan 
adalah demikian dikikis hingga lemah, setelah dimusnahkan secara tuntas maka dia 
juga berhenti selama satu periode waktu, tiap kali juga adalah begini. Maka bila dilihat 
dari keadaan seperti ini, pengikut Dafa lebih-lebih harus berkepala dingin. Dalam 
Xiulian kalian telah melangkah kemari dari kondisi yang paling sulit, tempuhlah jalan 
terakhir dengan baik, harus menyayangi jalan yang telah dilalui diri sendiri! Sungguh 
tidak mudah, kalian telah melangkah kemari, adalah melangkah kemari dari 
penderitaan semacam ini yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Kalian 
harus menyayanginya. Kegemilangan di masa mendatang, adalah keagungan De yang 
dibangun oleh kalian dalam membuktikan kebenaran Fa, segala sesuatu yang menanti 
kalian adalah yang terbaik. (Tepuk tangan) 

Jangan dikarenakan ada sebagian daerah minim praktisi, atau ada sebagian 
daerah di antara praktisi senantiasa ada perdebatan, lalu membuat kalian jadi sangat 
pasif dalam membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, bahkan 
dalam masalah Xiulian pribadi anda. Dengan demikian anda sedang menghancurkan 
diri sendiri. Anda harus tahu, saya juga senantiasa mengatakan, bahwa pengikut Dafa 
memandang masalah harus dari pandangan yang berbalikan, karena Triloka adalah 
berbalikan, tetapi kalian harus melangkah dengan lurus. Sesuatu yang dianggap tidak 
baik oleh manusia biasa, bagi orang Xiulian yang adalah kehidupan yang akan 
meninggalkan tempat ini, itu adalah baik. Jika anda beranggapan sama dengan yang 
dipikirkan oleh manusia biasa, maka anda selamanya adalah manusia biasa, anda 
selamanya tidak dapat meninggalkan tempat ini. Oleh sebab itu bila anda menjumpai 
penderitaan, itu justru adalah kesempatan anda untuk meningkatkan diri, jika anda 
sanggup mencari ke dalam, itu justru adalah sebuah kesempatan anda untuk melewati 
ujian kesulitan, dan memasuki suatu kondisi yang baru. Mengapa tidak memandang 
secara demikian? Saat menjumpai penderitaan lalu mendorongnya ke luar. Telah saya 
katakan, sekalipun timbul perdebatan karena menyangkut masalah kalian dalam 
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, atau mendengar kata-
kata yang tidak enak di telinga, semua itu adalah untuk anda meningkatkan diri, karena 
peningkatan anda adalah nomor satu, tanpa peningkatan anda apa pun tidak ada yang 
patut dibicarakan, juga tidak patut membicarakan penyelamatan makhluk hidup. Tanpa 
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peningkatan anda, tanpa anda mencapai kesempurnaan, makhluk hidup yang anda 
selamatkan hendak pergi ke mana? Siapa yang mau menerima? Mengapa tidak 
memandang masalah secara demikian? Tentu saja, di tengah manusia biasa, untuk 
mencapai sempurna dalam segala hal adalah sangat sulit, jika benar-benar dapat 
setiap saat bertahan demikian, setidaknya pada masalah krusial, pada masalah 
penyelamatan makhluk hidup dan berbagai masalah Xiulian bukankah harus 
berpandangan demikian? Semua dari kalian yang tidak dapat mengejar ketinggalan, 
semua yang bersikap pasif, semua yang penuh dengan gerutu di dalam hati, semua 
yang punya segudang kritikan terhadap orang lain, semua yang mengarahkan 
pandangan pada orang-orang yang berkompeten dalam Himpunan Dafa, kalian selalu 
tidak mau mengultivasi diri sendiri, selalu berkultivasi mengarah ke luar. Jika 
“Himpunan Dafa” telah berhasil kultivasi, orang lain telah berhasil kultivasi, atau 
manusia biasa semua sudah menjadi baik, apa manfaatnya bagi anda? Hasil apa yang 
anda sendiri dapatkan? Oh, anda telah menunaikan sedikit kewajiban bagi masyarakat, 
melakukan sedikit kebaikan, hanya demikian saja. Itu bukanlah sesuatu yang ingin 
dikerjakan oleh orang Xiulian, itu hanya terhitung sebagai seorang yang baik di tengah 
manusia biasa, tidak dapat mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu Xiulian harus 
mengultivasi hati sendiri, harus menyingkirkan sifat hati manusia, harus memandang 
masalah dengan pikiran lurus. 

Pada awalnya di saat menciptakan Triloka memang diciptakan secara berbalikan, 
di sini tidak ada prinsip yang lurus. Jika ada prinsip lurus, Sakyamuni juga tidak perlu 
lagi datang, Yesus juga tidak perlu lagi datang, maka tidak ada peristiwa pengajaran Fa 
ini, lebih-lebih tidak eksis melakukan pelurusan Fa di sini. Ia adalah prinsip yang 
berbalikan, perilaku dan bentuk-bentuk semuanya berbalikan. Wangi menurut 
anggapan manusia, di sana adalah bau, hal-hal baik menurut anggapan manusia 
kemungkinan di sana semuanya adalah hal buruk. Yang dianggap manusia sebagai 
pemenang, menurut pandangan Dewa itu semua adalah diraih atas dorongan emosi 
dan nafsu manusia. Kekuasaan yang diperoleh melalui peperangan menurut 
pandangan Dewa itu adalah perampokan. Dahulu manusia memang adalah eksis 
secara demikian, dengan kekuatan militer menaklukkan dunia, pihak yang menang 
memerintah negara, begitulah yang berlaku selama ini, tidak ada prinsip yang lurus. 
Segala sesuatu adalah berbalikan, justru karena dia berbalikan, baru memungkinkan 
manusia Xiulian, agar anda memandang masalah secara positif dalam kebalikan ini, 
agar anda menganggap yang buruk sebagai yang baik. Tentu saja tidak boleh 
mengganggu keadaan dari ruang tingkat ini, tidak boleh dengan sengaja melakukan hal 
buruk yang melanggar prinsip umum manusia di dunia, mengultivasi diri sendiri dengan 
menganggap penderitaan pribadi, gempuran perasaan, gangguan Xinxing dan lainnya 
sebagai hal yang baik. Jika anda menganggap penderitaan pribadi, kesulitan pribadi 
dan lainnya sebagai hal yang buruk, itu adalah manusia biasa. Mengalami penderitaan 
adalah membayar utang karma, hal yang tidak menyenangkan hati akan membuat 
Xinxing meningkat, sebagai manusia biasa sesungguhnya juga demikian prinsipnya. 
Semua itu adalah sedang menghapus karma, setelah karma terhapus akan ada 
kehidupan berikutnya yang baik, hanya saja manusia tidak mengerti akan hal ini. 
Sebagai orang Xiulian, setelah karma dihapus, Xinxing meningkat ke atas di dalam 
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Xiulian, akhirnya mencapai kesempurnaan. Sebagai seorang pengikut Dafa, ini adalah 
prinsip hukum yang paling dasar, yang paling dasar. Ada yang sudah melewati 
beberapa tahun, masih saja belum mengubah konsepnya secara hakiki. Sudah berapa 
tahun menjalani Xiulian? Masih saja tidak dapat memandang masalah secara demikian, 
masih saja tidak dapat memandang masalah secara positif. Semua surat yang anda 
sampaikan, keadaan yang anda refleksikan kepada saya, membuat saya sungguh 
pedih setelah melihatnya, mengapa sampai begitu terikat pada hal-hal duniawi? 
Termasuk pula keterikatan terhadap “Himpunan Dafa” di berbagai tempat, Himpunan 
Dafa juga diadakan demi kemudahan pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa. Di 
situ bukan sebagai panutan, di situ juga bukan Shifu, tetapi perlu menyayangi bentuk 
seperti itu, dia dapat mengoordinasi daerah agar lebih baik membuktikan kebenaran Fa, 
mengoordinasi daerah dengan baik agar lebih baik menyelamatkan makhluk hidup. 

Masalah paling besar yang ada sekarang, juga adalah masalah yang tadi saya 
bicarakan, yaitu tidak dapat mengultivasi diri sendiri, tidak mencari ke dalam. Shifu 
tidak takut pada kekacauan, Shifu melihat lebih jelas daripada kalian, di mana terdapat 
masalah tidak perlu anda yang melaporkan kepada saya. Hal-hal yang anda tulis justru 
seutuh halaman telah mengekspos keterikatan dan sifat hati manusia anda. Shifu 
datang untuk melakukan apa? Dalam pandangan Shifu, yang lurus dan tidak lurus 
terlihat paling akurat. Kalian semua tahu, pertunjukan “Shen Yun”20 kita mengapa dapat 
dipentaskan dengan kebaikan yang murni dan keindahan yang murni? Sekelompok 
anak-anak yang telah mengikuti latihan selama satu tahun lebih sudah dapat meraih 
predikat nomor satu di dunia dan pertunjukan internasional peringkat satu, ini 
dikarenakan Shifu telah menguasai aspek yang satu ini. Manusia biasa tidak mampu 
melakukan. Shifu memang datang untuk meluruskan Fa, jika di tempat saya ini 
semuanya kacau-balau bagaimana saya melakukan pelurusan Fa? Di tempat saya ini 
segalanya tidak dapat berubah, kriteria untuk mengukur baik dan buruk ada di tempat 
saya ini, sebuah tutur kata, tingkah laku dan niat pikiran anda, sebuah ekspresi mata 
anda, semua dapat saya ungkapkan apa maksudnya dengan sangat akurat kepada 
anda, hanya saja Shifu tidak berbuat demikian, Shifu memberikan kalian kesempatan 
yang lebih besar, tahu bahwa orang di tengah Xiulian akan terjadi demikian. Termasuk 
pula apa yang tadi saya bicarakan kepada kalian, itu juga berupa lonceng peringatan 
yang dibunyikan bagi kalian, juga agar kalian menyayangi jalan yang telah dilalui 
selama Xiulian. Sungguh tidak mudah, para pengikut Dafa, kalian telah melangkah 
kemari dari penganiayaan yang paling berat, kemuliaan ini telah kalian miliki, tinggal 
bagaimana melakukannya dengan lebih baik. 

Sesungguhnya demikian banyak yang tadi telah saya katakan, juga hanya secara 
khusus ditujukan pada kekurangan. Menyinggung tentang kebaikan, pengikut Dafa 
sungguh luar biasa, telah melakukan begitu banyak pekerjaan yang seharusnya 
dilakukan oleh pengikut Dafa, sedang menyempurnakan diri sendiri, telah membangun 
keagungan De diri sendiri, bersamaan itu masih sedang menyelamatkan makhluk hidup 
di atas dunia ini. Tidak hanya makhluk hidup di dunia, yang penampakannya memang 
di sini, jika di balik kehidupan tersebut terdapat sebuah kelompok kehidupan raksasa 
                                                 
20 Shen Yun – Irama Dewa. 
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yang menjulur ke alam semesta, hal ini sudah menjadi amat besar. Memang benar, 
coba pikirkan sejenak, jika segenap Triloka diciptakan demi peristiwa ini, maka di 
tengah pelurusan Fa siapa yang dapat menjadi manusia di tempat ini? Siapa yang 
dapat menjadi sebuah kehidupan di tempat ini? Itu bukanlah masalah yang sederhana. 
Namun dunia manusia bagaimanapun juga adalah dunia manusia, sekalipun banyak 
Dewa telah berdatangan juga tidak akan berubah menjadi kondisi masyarakat Dewa, 
tidak mungkin, sejak dini sudah dipertimbangkan langkah ini, setelah datang tentu 
harus berada dalam kondisi manusia, dengan demikian baru dapat berkultivasi, di 
tengah kesesatan baru ada kesempatan. Maka ada orang yang tidak sanggup lagi, ada 
orang yang tetap sanggup, ini memang adalah kondisi di dunia. 

Tadi ketika saya datang, saya melihat kalian sedang menyaksikan rekaman 
gambar pengikut Dafa cilik dari grup tari “Shen Yun” dan institut kesenian “Bidadari,” 
sebenarnya apakah sebatas itu saja? Hal-hal yang dilakukan pengikut Dafa di berbagai 
daerah sungguh mengharukan dan patut dipuji, hanya saja tidak direkam menjadi film 
di masyarakat, tetapi di dalam alam semesta ada film kalian. (Tepuk tangan) Setiap hal 
yang baik dari kalian tidak ada yang terloloskan, semua telah dibuat catatan rekaman 
gambar. Benar-benar adalah rekaman gambar. Semuanya tercatat, karena itu adalah 
perjalanan yang pernah kalian lalui, itu adalah kegemilangan kalian. 

Saya cukup berbicara sedikit ini secara garis besar. Ada banyak hal Shifu tidak 
ingin mengatakannya terlalu tegas, terlalu banyak dan terlalu menyentuh semua aspek 
permasalahan, karena ada satu hal bahwa sebagian dari kalian masih tidak begitu jelas, 
saya sudah sering mengatakan, yang membuktikan kebenaran Fa adalah kalian, bukan 
Shifu. Di dalam membuktikan kebenaran Fa tempuhlah jalan kalian sendiri, dengan 
demikian baru dapat menyempurnakan diri kalian, membangun keagungan De kalian 
sendiri, maka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kalian sendiri. Dari itu ada 
kalanya, berbagai bidang pekerjaan, bahkan secara individu ingin melakukan suatu hal, 
semua datang bertanya pada Shifu, Ah, bagaimana saya melakukannya? Anda dengan 
seketika telah memberikan keagungan De ini kepada Shifu. Saya tentu tahu 
bagaimana melakukannya, tetapi bila saya katakan, anda sudah tidak memiliki apa-apa 
lagi, sekalipun anda yang mengerjakan juga hanyalah sekadar membantu saya, bukan 
sedang membangun keagungan De anda sendiri. Semua yang anda kerjakan itu, 
keagungan De-nya hanya bisa menjadi milik Shifu. Mengapa kalian begitu datang 
bertanya sesuatu pada saya, saya justru tidak ingin menjawab, bahkan kadang-kadang 
saya berikan ekspresi wajah yang tidak enak dipandang bagi kalian, saya ingin agar 
kalian sadar. Tempuhlah jalan sendiri, jangan kehilangan kesempatan itu, mengapa 
tidak mengerti akan satu hal ini? (Shifu tersenyum) Sehingga kalian selalu bertanya 
pada saya, selalu bertanya pada saya. Shifu membenarkan apa yang dilakukan oleh 
pengikut Dafa, asalkan kalian berdasarkan suatu keinginan untuk membuktikan 
kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup, hal yang kalian lakukan saya semua 
akan membenarkan, lagi pula baik Fashen saya, maupun para Dewa, asalkan kalian 
melakukan, mereka akan mengulurkan hal ini menjadi lebih mulia, lebih menakjubkan, 
akan membantu anda. (Tepuk tangan) Acap kali kalian tidak dapat memandang 
masalah secara demikian, bila menjumpai kesulitan lalu ingin mencari Shifu. Kesulitan 
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itu justru adalah saatnya bagi kalian meningkatkan diri, membangun keagungan De 
dan menciptakan kegemilangan. Saya tidak bicara lebih banyak lagi. 
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