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Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York Tahun 2015 

(Li Hongzhi, 14 Mei 2015) 

(Seluruh hadirin berdiri, menyambut kedatangan Shifu dengan tepuk tangan meriah) 

Salam untuk anda sekalian! Silakan duduk semuanya. Orang yang hadir sangat 
banyak, Xiulian Dafa membuat anda sekalian datang berkumpul bersama. Demi 
menunaikan misi sejarah, setiap pengikut Dafa juga sedang melakukan pekerjaan yang 
harus dilakukan sendiri. Tentu saja ada yang gigih maju, ada yang tidak begitu gigih maju, 
ini juga adalah wajar. Sebagai suatu kelompok Xiulian, jika semuanya begitu gigih maju, 
itu justru tidak wajar. Tak peduli bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, kita harus 
menyelesaikan pekerjaan yang semestinya kita sendiri lakukan. Jika hal-hal yang 
dilakukan oleh pengikut Dafa ini, di kemudian hari yang tidak lama lagi benar-benar 
menjadi kenyataan, pada saat itu, kalian yang belum melakukan dengan baik akan 
menyesal, benar-benar akan menyesal. Ada banyak hal yang semula ingin anda lakukan, 
namun tidak dilakukan, orang yang ingin anda selamatkan, namun tidak diselamatkan, itu 
barulah merupakan hal yang besar. 

Tentu saja bila ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik, maka harus 
mengultivasi diri sendiri dengan baik, oleh sebab itu Xiulian juga telah menjadi pokok bagi 
kalian setiap orang. Biarpun anda mengerjakan proyek apa pun menyangkut 
penyelamatan manusia, jika terpisah dari Xiulian, maka anda akan menemukan bahwa 
anda kian hari kian terbawa sifat manusia biasa, memikirkan masalah dan cara 
melakukan pekerjaan juga akan kian hari kian terbawa sifat manusia biasa. Jika anda 
dapat senantiasa berpijak di atas Fa, senantiasa tidak mengendurkan diri dalam Xiulian, 
anda akan menemukan bahwa semua pekerjaan yang anda lakukan benar-benar seperti 
dilakukan oleh seorang praktisi Xiulian. Itu adalah pokok, jaminan pokok untuk dapat 
menunaikan misi pengikut Dafa. Oleh sebab itu kalian tidak boleh terpisah dari Fa, sampai 
kapan pun tidak boleh mengendurkan Xiulian terhadap diri sendiri. Di masyarakat 
internasional banyak pengikut Dafa sibuk sekali menangani proyek. Ingin melakukan 
dengan baik pekerjaan di dalam proyek, agar proyek tersebut dapat berdaya kekuatan 
bagi penyelamatan manusia, maka harus dilakukan dengan sedikit lebih baik, sedikit lebih 
mencurahkan upaya, berupaya, sedikit lebih menyita waktu. Dengan demikian 
menyangkut Xiulian terhadap diri sendiri, akan tampak tidak kebagian waktu. Tetapi walau 
bagaimanapun, anda sekalian harus mengupayakan waktu untuk Xiulian, mengupayakan 
waktu belajar Fa. 

Tentu saja, menyangkut Xiulian, asalkan anda adalah seorang praktisi Xiulian, 
segala hal yang anda lakukan tentu berhubungan langsung dengan Xiulian, 
sesungguhnya itu juga merupakan jalur Xiulian anda. Segala hal yang anda lakukan 
terkandung di dalam jalur Xiulian anda ini. Biarpun anda berada dalam pekerjaan di 
masyarakat, atau dalam proyek Dafa, atau dalam kehidupan anda sehari-hari, semua itu 
terkandung Xiulian anda, pasti adalah demikian. Tentu saja seperti yang saya katakan 
tadi, bahwa ada yang gigih maju, ada yang tidak gigih maju; ada yang dapat menyadari 
kewajiban penting dari kehidupan sebagai pengikut Dafa, ada yang tidak begitu mantap 
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kesadarannya mengenai hal ini. Tentu saja, saya pikir sebagai pengikut Dafa, biar 
bagaimanapun kalian tidak boleh mengendurkan diri. Pada tahun-tahun silam yang paling 
mengkhawatirkan saya ialah, penganiayaan sangat serius, banyak orang masih tidak 
dapat saling bekerja sama dengan baik di dalam proyek Dafa. Ada banyak hal dibuat 
kacau sehingga gagal di tengah perdebatan kalian, ada banyak hal dibuat kacau sehingga 
mengalami kegagalan oleh unsur kejahatan dengan memanfaatkan sifat bersaing kalian 
yang sangat kuat. Sekarang kalian telah menyadari masalah tersebut, ada banyak hal 
asalkan rasanya layak dilakukan maka kalian secara dasar telah melakukannya. Ada 
banyak hal walau tidak begitu sempurna, tetapi sebagai pengikut Dafa, bukankah itu 
merupakan ruang untuk Xiulian yang disisakan bagi anda sendiri? Bagaimana diri sendiri 
menutupi kekurangan pada bagian yang belum terpikirkan secara menyeluruh, atau 
bagian yang anda rasa masih kurang sempurna, anda sendiri lakukanlah dengan baik, 
bukankah itu justru disisakan untuk anda? Bukankah itu merupakan sesuatu yang harus 
anda lakukan sendiri? 

Kalian dalam mempromosikan tiket Shen Yun, banyak orang juga demikian 
penampilannya. Pada saat awal ada perdebatan, ada juga yang berpenampilan pasif, 
mayoritas melakukan menuruti apa yang disuruh, namun tidak menyelesaikannya dengan 
sungguh-sungguh. Padahal tiap menit dan tiap detik dari jiwa anda seutuhnya berada di 
tengah Xiulian, anda sedang menghamburkan waktu sendiri, anda sedang 
menghamburkan waktu yang terbatas di tengah jalur Xiulian anda ini, anda tidak 
menempuh dengan baik jalur anda sendiri. Seharusnya anda sungguh-sungguh 
melakukan dengan baik hal-hal yang harus anda lakukan, ini barulah luar biasa. Jika 
melakukan menuruti apa yang disuruh, namun ditinjau dari sikap melakukan pekerjaan, 
dalam hal bagaimana untuk dapat menyelamatkan manusia, anda tidak memikirkannya 
dengan saksama, ini adalah masalah yang berkaitan dengan Xiulian. 

Tentu saja anda telah melakukannya dengan segenap upaya, akan tetapi, hal 
penyelamatan manusia selalu tidaklah begitu mudah. Kekuatan lama beranggapan, hal 
yang kalian selesaikan dengan mudah tidak akan memiliki keagungan De, maka 
dibuatkan tingkat kesulitan bagi kalian. Jika hal yang dikerjakan mudah, maka siapa pun 
dapat melakukan, untuk apa masih butuh pengikut Dafa? Untuk apa masih butuh kalian 
yang melakukannya? Oleh sebab itu dalam perwujudannya pekerjaan yang kalian lakukan 
memang ada tingkat kesulitan, dengan demikian baru dapat menampakkan Xiulian, 
memang betul adalah demikian, pengikut Dafa barulah dapat benar-benar menampakkan 
keagungan De, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain kalian mampu 
melakukannya, dalam lingkungan yang menderita, tertindas dan teraniaya, kalian dapat 
mengultivasi diri sendiri dengan baik, bersamaan juga dapat menyelamatkan makhluk 
hidup, itu betapa luar biasa. Akan tetapi perihal menyelamatkan makhluk hidup, masalah 
apakah itu? Coba anda sekalian pikirkan, dalam sejarah ada banyak orang mengatakan 
ingin menyelamatkan makhluk hidup, perkataan itu mudah diucapkan, padahal para Dewa 
sedang menertawakan mereka. Siapa yang benar-benar berani menyelamatkan makhluk 
hidup? Tentu saja anda berkata bual kemudian selesailah sudah, siapa yang berani 
benar-benar melakukannya? Untuk menyelamatkan jiwa seorang manusia, seberapa 
besar karma yang terutang pada diri orang tersebut, bermacam-macam konsep yang 
terpupuk pascalahir dari pribadi orang tersebut, bagaimana anda bantu menghapusnya? 
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Yinyuan Guanxi antara karma yang dia utang dan masyarakat, bagaimana anda 
memosisikannya dengan seimbang? Lagi pula yang diselamatkan adalah makhluk hidup, 
bukan seorang manusia, ini adalah sangat rumit. Ini adalah tingkat kesulitan yang 
dihadapi dalam menyelamatkan manusia. Tentu saja walaupun hal-hal tersebut rumit, 
sesuatu dari tingkatan yang mendalam, ada Shifu dan juga Dewa lainnya yang bantu 
melakukan; hal-hal di permukaan, tingkat kesulitannya juga besar, ini harus anda sekalian 
yang melakukannya dengan sepenuh hati. 

Perbedaan antara orang Xiulian dengan manusia biasa, dilihat dari permukaan 
tidak ada perbedaan apa pun. Bukan berarti setelah berkultivasi Dafa, sekarang anda 
sudah seperti Dewa. Secara perwujudan tidak ada perubahan. Anda melangkah di atas 
jalan Dewa, satu-satunya perubahan ialah, cara anda dalam memikirkan masalah sudah 
tidak sama dengan manusia biasa. Ada orang terlihat sangat gigih maju dalam Xiuliannya, 
dia belajar Fa juga berlatih Gong, namun tidak mencari ke dalam. Jika tidak mencari ke 
dalam, coba anda pikirkan, bukankah itu berarti manusia biasa? Bagi manusia biasa siapa 
yang dapat mencari ke dalam? Manusia biasa mana ada yang mencari ke dalam? Saat 
menghadapi konflik apa pun, anda harus berpikir di mana letak kesalahan anda, 
sekiranya sudah terpikir jelas, ucapkan perkataan maaf kepada orang lain. Jika hal ini 
terjadi di Tiongkok, orang-orang akan mengatakan anda berpenyakit mental, karena 
moralitas seluruh masyarakat sudah dibuat rusak oleh partai jahat, bagi manusia biasa 
mereka tidak akan memikirkan masalah secara demikian, saat menghadapi konflik 
semuanya saling menyalahkan pihak lain, akhirnya konflik semakin meruncing. Sebagai 
pengikut Dafa tidak akan seperti itu. 

Tentu saja juga ada yang gigih maju dan tidak gigih maju, juga ada praktisi baru, 
maka di saat menghadapi konflik, orang yang seketika itu tidak dapat mengatasinya juga 
banyak. Tetapi dengan bantuan praktisi lama, atau di tengah belajar Fa yang tiada 
hentinya, perlahan-lahan dia akan mengerti. Perihal Xiulian, perlahan-lahan dapat 
memahami bahwa diri sendiri harus mencari ke dalam, harus mencari kekurangan dan 
kesalahan diri sendiri, di mana diri sendiri berbuat tidak baik, sehingga menimbulkan 
konflik tersebut. Ini justru adalah perbedaan orang Xiulian dengan manusia biasa. Secara 
permukaan tidak tampak. Dari reaksi dalam lubuk hati anda, serta sikap anda khusus 
menghadapi konflik, itu sama sekali berbeda. Akan tetapi, perkataan ini dalam “Zhuan 
Falun”, atau ceramah Fa lainnya juga sering saya ucapkan, ini juga merupakan 
peringatan yang sering kali disampaikan untuk kalian. Perihal Xiulian, ada kalanya tidak 
diperhatikan maka jadi lupa, atau sifat hati manusia terlampau kuat, maka tidak terpikirkan 
lagi. Itu tidak benar, anda harus tahu bahwa anda adalah seorang praktisi Xiulian. 

Tentu saja, di tengah hal-hal penyelamatan manusia yang dilakukan oleh pengikut 
Dafa, orang-orang yang ditemui dalam masyarakat umum juga beraneka ragam. Ini justru 
adalah tingkat kesulitan bagi kalian. Jangan peduli bagaimana penampilan manusia di 
permukaan yang anda lihat, ada yang memercayai kebohongan PKT di tengah 
penganiayaan, mereka bersikap sangat buruk terhadap Dafa, juga bersikap sangat buruk 
terhadap pengikut Dafa. Akan tetapi, coba kalian pikirkan dengan saksama, orang-orang 
tersebut semua adalah teracuni oleh kebohongan PKT. Sekiranya pengikut Dafa benar 
adalah duta penyelamat manusia dalam peristiwa terakhir dari umat manusia, tentu saja 
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pengikut Dafa semua tahu dengan jelas untuk apa diri sendiri melakukan hal tersebut, 
maka anda sekalian coba pikirkan, apa itu PKT? Bukankah dia itu adalah iblis di masa 
terakhir yang disebut-sebut dalam berbagai ramalan dan berbagai agama di dalam 
sejarah? Bukankah dia justru ingin memusnahkan umat manusia? Tentu saja kita telah 
melihatnya sangat jelas, hanya saja peristiwa terakhir ini dibagi dua kali untuk dilakukan. 
Peristiwa kali ini hanya terjadi di Tiongkok, tidak terjadi di seluruh dunia, sesungguhnya 
pengaruh racunnya sudah menyebar ke seluruh dunia. Kebohongan yang beropini 
tunggal dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, merambah langit dan menyelimuti 
bumi, media di seluruh dunia semua juga melansir ulang kebohongan dari penindasan 
tersebut, saat itu ketika penganiayaan terhadap Falun Gong sedang berlangsung, itu 
sama dengan mempropagandakan kejahatan bagi dia, lagi pula dewasa ini pihak imigrasi 
dari banyak negara masih memegang daftar hitam yang dikeluarkan oleh penjahat PKT. 
Tentu saja mengenai hal tersebut, sebagai media dan institusi dari masyarakat liberal, 
mereka bukan sengaja berbuat demikian, hal ini kita juga sangat jelas. Akan tetapi, yang 
saya katakan adalah pengaruh racunnya sudah menyebar ke seluruh dunia, sebagian 
institusi negara masih menggunakannya sebagai referensi tanpa membedakan baik dan 
jahat. 

Masih ada satu hal yaitu, penganiayaan ini tidak seperti yang diketahui orang-
orang adalah sedemikian rupa. Perihal menyelamatkan manusia, yang diselamatkan 
adalah hakikinya, hakiki tersebut terefleksi dalam pikiran dan spirit manusia, di permukaan 
belum tentu terlalu penting. Jika pikiran dan spirit seseorang telah diracuni, sudah 
keracunan, maka kehidupan tersebut barulah sungguh-sungguh jahat. Bukan berarti 
seseorang telah melakukan pembunuhan atau pembakaran lalu dia tidak dapat 
diselamatkan lagi, bukan demikian artinya. Itu hanyalah perbuatan manusia di permukaan, 
orang tersebut mungkin saja bisa memperbaiki diri, hakikinya masih tidak begitu jahat. 
Kehidupan yang sungguh teracuni, yang telah berbuat kejahatan terhadap Dewa dan duta 
Dewa, itu barulah terhitung serius. Tentu saja, kita seyogianya menyelamatkan manusia, 
kejahatan justru ingin menarik manusia masuk neraka. Kita melihat mereka yang bersikap 
tidak baik terhadap Dafa, yang bersikap garang terhadap pengikut Dafa, orang seperti itu 
sesungguhnya juga sangat mengibakan, dia sesungguhnya juga telah diracuni oleh 
kebohongan PKT, maka dia barulah berbuat demikian. Tentu saja ada sebagian memang 
dibayar dengan uang. Tak peduli bagaimanapun, pokoknya yang dapat kita selamatkan, 
termasuk mereka itu, kita juga harus menyelamatkannya, walaupun anda lihat sekarang 
penampilannya sangat garang, namun anda tidak tahu, dia pada mulanya mungkin adalah 
seorang Dewa sakral di atas langit yang turun ke dunia menjadi manusia, demi 
mendapatkan Fa ini barulah dia datang. 

Manusia di dunia pada permukaannya adalah kulit manusia yang diciptakan Dewa, 
sama seperti sehelai pakaian, sekarang yang mengenakan kulit manusia ini adalah Dewa 
yang turun ke bawah, mayoritas adalah Dewa yang datang dari atas langit. Maka manusia 
di dunia sekarang ini tidaklah sederhana. Jadi kita jangan melihat berbagai usaha dan 
profesi, beragam manusia serta bermacam-macam kondisi sosial yang ada di tengah 
masyarakat umum. Walau bagaimanapun penampilan seseorang, akan tetapi hakiki 
orang tersebut bagaimana, itu niscaya sama sekali berbeda. Dewa datang ke dunia 
menjadi manusia, coba anda sekalian pikirkan, sebagai Dewa apakah dia tidak tahu 



5 

 

bagaimana keadaan masyarakat manusia? Adalah bahaya dan menakutkan. Dia berani 
melepaskan takhta Dewanya, terjun ke tengah manusia menjadi manusia, atas dasar hal 
ini saja pengikut Dafa sudah sepatutnya menyelamatkan mereka. Sebagai pengikut Dafa, 
sama seperti kalian yang dapat datang ke sini, mengemban misi dan kewajiban yang 
begitu penting, apakah kalian tidak tahu lingkungan ini akan berubah bagaimana jadinya? 
Menyelamatkan manusia? Boleh jadi diri sendiri malah hancur di dalamnya. Akan tetapi 
kalian telah datang, mereka juga demikian, dan mereka telah datang. Yang mereka 
pikirkan dalam hati adalah Fa ini pasti dapat menyelamatkan mereka, dengan penuh 
keyakinan terhadap Dafa ini, mereka telah datang. Semata-mata atas dasar hal ini 
apakah kita tidak sepatutnya menyelamatkan mereka? Mutlak harus menyelamatkan 
mereka. Mereka pada mulanya adalah Dewa yang sakral tiada taranya. Jika ingin 
melakukan hal ini dengan baik, anda sekalian hanya dapat tiada hentinya gigih maju di 
tengah Xiulian, tiada hentinya membekali diri, dengan demikian baru dapat melakukan hal 
ini dengan baik. 

Saya lihat ada banyak orang dari kalian di dalam sejumlah proyek, melakukan 
pekerjaan sungguh seperti manusia biasa. Misalnya mengelola media, sebuah media 
harus dikelola dengan baik, tapi akhirnya dikerjakan dengan tidak semestinya, pikiran juga 
perlahan-lahan sama seperti manusia biasa, cara memikirkan masalah juga berbeda 
dengan orang Xiulian, sama juga seperti manusia biasa. Itu pengikut Dafa macam apa? 
Untuk apa pengikut Dafa mengelola media? Untuk menyelamatkan manusia. Anda jangan 
lupa bahwa anda ingin menyelamatkan manusia, tujuan mengelola media dengan baik 
juga adalah demi menyelamatkan manusia. Mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan 
manusia, ini adalah yang harus anda lakukan, selain itu tidak ada yang perlu anda 
lakukan, di dunia ini tidak ada yang perlu anda lakukan. Yang harus anda lakukan adalah 
hal-hal tersebut, namun ada sebagian orang telah melepas hambar Xiuliannya terhadap 
diri sendiri, memandang penting hal-hal manusia biasa, bagi kalian, bukankah itu berarti 
telah menyimpang dari jalur Xiulian pengikut Dafa? 

Ada banyak pengikut Dafa, selama sekian tahun ini dalam Xiuliannya terus-
menerus timbul sejumlah masalah. Jika itu berupa konflik masih dapat dimaklumi, namun 
yang banyak timbul adalah gangguan karma penyakit, bahkan banyak orang yang 
meninggal dunia. Sesungguhnya dikatakan secara serius, orang Xiulian secara 
permukaan tidak terlihat bagaimana keadaannya. Tentu saja dia juga melakukan 
pekerjaan Dafa, yang terlihat oleh orang lain adalah bagian permukaan, tetapi pada 
hakikatnya banyak orang dalam hatinya ada keterikatan, yang tak terlihat oleh orang lain. 
Banyak hal yang tak dapat dilepaskan oleh dirinya juga terpendam sangat dalam, walau 
tahu hal-hal tersebut tidak baik, masih takut diketahui orang lain, jika ketahuan malah 
merasa tidak enak, namun sebagai orang Xiulian diri sendiri tidak menaruh perhatian, 
juga tidak dapat dengan sungguh-sungguh menyingkirkannya, setelah memahami 
masalah tersebut, lakukanlah dengan baik. Ada juga beberapa hal yang sangat kecil, di 
tengah Xiulian dianggap remeh, akhirnya menimbulkan masalah besar. 

Selayaknya dikatakan begini, sebagai pengikut Dafa, tuntutannya memang tinggi. 
Dibandingkan Xiulian dalam lingkungan mana pun juga lebih tinggi. Secara formalitas 
tidak begitu ketat, tetapi terhadap kriteria Xiulian adalah ketat, tuntutannya tinggi. Jika 



6 

 

anda tidak dapat menyadari kesalahan sendiri, itu tidak dibenarkan. Anda tidak dapat 
menyadari bahwa diri sendiri terdapat keterikatan manusia yang sangat kuat, itu tidak 
dibenarkan. Setelah memahami hal-hal tersebut, tentu saja sebagai pengikut Dafa, sudah 
pasti harus melakukan dengan baik, itu justru adalah Xiulian. 

Namun ada sebagian orang, khususnya di daratan Tiongkok, segenap lingkungan 
dipenuhi oleh kebudayaan kejahatan, hubungan antarmanusia dalam segenap 
masyarakat, sudah bukan seperti kondisi dari manusia yang wajar, antara sesama 
umumnya berbohong, begitu bicara sudah berbohong, tidak ada yang berkata jujur, cara 
berpikir manusia semuanya telah menyimpang dari manusia yang wajar. Di bawah 
lingkungan seperti ini, anda ingin menyadari di mana letak kesalahan sendiri betul-betul 
sangat sulit. Jadi apakah tidak adil? Kekuatan lama menganggap itu adil, karena yang 
ingin anda dapatkan adalah masa mendatang. Segala sesuatu dari masa lampau sudah 
tidak eksis lagi, anda ingin melangkah menuju masa mendatang, lagi pula bukan hanya 
anda yang melangkah menuju masa mendatang, banyak orang yang datang dari tingkat 
tinggi mewakili makhluk hidup bertingkat sangat tinggi yang tak terhitung dari badan 
langitnya sendiri, mewakili penyelamatan dari begitu banyak kehidupan, bila tidak 
diperlakukan ketat terhadap anda apakah dibenarkan? Kekuatan lama justru berpikir 
demikian, maka lingkungannya dibuat jadi sangat kacau, sudah bukan lagi kondisi dari 
manusia yang wajar, dalam lingkungan seperti ini anda diperkenankan berkultivasi, 
kekuatan-kekuatan lama dari alam semesta lama, mereka merasa seimbang di hati. 
“Dalam lingkungan seperti ini anda mampu melangkah ke luar, saya baru mengakui 
kesempurnaan anda, jika dalam lingkungan yang sangat baik siapa yang tidak dapat 
berkultivasi?” pemikiran mereka memang demikian. Tetapi dalam lingkungan semacam itu, 
untuk dapat menyadari kekurangan diri sendiri, ini adalah terlampau sulit, betulkah 
demikian? Benar-benar sangat sulit. Sekali keluar rumah orang-orang yang ditemui, 
pemikiran mereka semua adalah demikian, komunikasi antarmanusia semua adalah 
demikian, lalu bagaimana jadinya? 

Berkat adanya Dafa. Kekuatan lama juga berkata demikian, bukankah anda adalah 
pengikut Dafa, anda harus berkultivasi dengan mengikuti Dafa, anda harus berbuat 
mengikuti permintaan Dafa. Betul adalah demikian. Namun ada sebagian praktisi tidak 
berbuat mengikuti Dafa, mereka berbuat mengikuti cara manusia biasa, bahkan ketika 
menyadari beberapa kekurangan diri sendiri, merasa hal tersebut tidak terhitung sebagai 
suatu masalah, dengan sikap remeh dibiarkan berlalu. Namun kekuatan lama tidak akan 
membiarkan, dia menggunakan kriteria orang Xiulian untuk mengukur anda, dia 
menggunakan kriteria kehidupan masa mendatang untuk mengukur anda. Anda 
sesukanya menggunakan kriteria manusia biasa untuk mengukur diri sendiri dan 
menuntut diri sendiri, jadi apakah kekuatan lama akan tinggal diam? Dia tidak akan tinggal 
diam, maka ada orang akan menemui begitu banyak penderitaan, begitu banyak 
kerunyaman, bahkan ada yang dikarenakan hal ini telah meninggal dunia, namun tidak 
tahu apa yang menyebabkannya meninggal. Tentu saja sebagai pengikut Dafa, di tengah 
klarifikasi fakta telah berhasil menyelamatkan manusia. Sebagaimana orang tersebut 
dapat terselamatkan, lalu bagi yang telah melakukan begitu banyak pekerjaan pengikut 
Dafa, apakah dilakukan sia-sia? Tidak sia-sia. Itu adalah sebuah masalah menyangkut 
tingkatan. Dengan kata lain anda dahulu telah melakukan banyak pekerjaan Dafa, namun 
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dalam beberapa hal anda belum berkultivasi dengan baik, kemudian meninggal dunia, 
bagaimana jadinya? Tentu saja, tidak akan sia-sia menjadi pengikut Dafa, pekerjaan itu 
juga tidak sia-sia dilakukan, ini adalah sebuah masalah menyangkut tingkatan. 

Tetapi saya seyogianya berpikir, pengikut Dafa menghadapi manusia di seluruh 
dunia sebanyak tujuh miliar. Pengikut Dafa di Tiongkok walau berjumlah banyak, tetapi 
yang dihadapi adalah manusia sebanyak satu setengah miliar. Di bawah tekanan 
kekuasaan berandal partai jahat semacam itu, bagaimana menyelamatkan manusia, ini 
sungguh terlampau sulit, namun harus dilakukan dengan baik. Jadi bagaimana? Karena 
anda adalah pengikut Dafa, anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat 
diselesaikan oleh orang Xiulian lainnya dalam sejarah, anda mampu melakukan hal yang 
tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Anda adalah pengikut Dafa, anda memiliki 
Dafa, anda memiliki Dafa masa mendatang. Namun ada sebagian orang tidak berpikir 
secara demikian, dia tidak memandang penting Fa ini hingga taraf yang demikian, dia 
tidak memiliki pikiran lurus yang begitu kuat, maka tidak mampu melakukannya, tidak 
dapat melakukannya dengan baik, jadi sepanjang perjalanan selalu mengalami liku-liku. 

Tentu saja ada sebagian pengikut Dafa melakukannya sangat baik, sudah saya 
katakan dasar bawaan pengikut Dafa berbeda, ada yang melakukannya luar biasa baik, 
ada yang karmanya tidak begitu besar, kejahatan juga tidak berani menganiayanya 
berlebihan, ada yang karmanya agak besar, kejahatan jadi berani melakukan 
penganiayaan dengan memanfaatkan karma orang itu sendiri. 

Konferensi Fa sedang berlangsung, Shifu tidak ingin menyita terlalu banyak waktu. 
Saat bertemu muka kita langsung ke pokok permasalahan, Shifu langsung membicarakan 
perihal Xiulian, langsung menyinggung masalah pokok. Sesungguhnya kalian datang dari 
tempat yang sangat jauh, berkumpul bersama, tak lain adalah ingin meningkatkan diri di 
tengah lingkungan Xiulian, ingin mendengar apa yang Shifu bicarakan. Sesungguhnya, 
segala hal yang dibicarakan ada dalam “Zhuan Falun”; Shifu berbicara lebih lanjut juga 
adalah menjelaskan “Zhuan Falun”. Kalian sendiri juga dapat melihat di dalam buku apa 
yang saya bicarakan, akan tetapi kadang kala sekali memegang buku lalu tidak 
bersemangat, tidak dapat menaruh perhatian padanya. Ada kalanya sedang sibuk, atau 
dalam keadaan dilanda berbagai macam gangguan, niat untuk membaca buku jadi tidak 
begitu kuat, pikiran juga tidak konsentrasi, Fa juga tidak bisa diperoleh, maka tidak terlihat 
apa-apa. Xiulian memang adalah serius. 

Secara sambilan saya bicarakan satu hal pada anda sekalian. Kalian tahu buku 
“Zhuan Falun” begitu dibuka adalah “Lunyu”. Terhadap “Lunyu” ini saya senantiasa 
merasa tidak puas untuk dijadikan sebagai kata pengantar buku. (Shifu tersenyum) 
Pengikut Dafa menyikapi Fa ini bagaikan jiwa, saya tahu perasaan hati tersebut. Kalian 
semua dapat menghafal “Lunyu”. “Lunyu” di dalam Xiulian pelurusan Fa benar-benar telah 
memerankan fungsi yang sangat besar, telah menambah banyak pikiran lurus bagi kalian, 
juga telah memerankan efek yang positif, akan tetapi, karena “Lunyu” tersebut saat itu 
ketika ditulis adalah agar orang-orang yang tidak tahu apa itu Fa, dapat mengerti Fa, titik 
tolaknya tidak tinggi, di samping itu penalaran dengan ilmu pengetahuan untuk 
membuktikan kebenaran Fa lebih dominan. Fa ini begitu besar, ia adalah segala-galanya 
dari masa mendatang, ilmu pengetahuan telah diposisikan terlampau tinggi dan terlampau 
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besar, maka saya senantiasa ingin merevisinya. Dikarenakan selama sekian tahun ini 
kalian berada dalam lingkungan yang buruk, penyampaian berita juga tidak lancar, benar 
dan palsu sulit dibedakan, juga ada yang sedang mengacau, maka saya terus saja tidak 
melakukan demikian. Akhir-akhir ini saya sedang merevisi “Lunyu”, saya sampaikan 
perkataan ini kepada anda sekalian, mungkin dalam waktu dekat saya akan 
memublikasikannya di situs web Minghui.1 

Lalu “Lunyu” yang semula bagaimana ditangani? Anda boleh menurut bentuk huruf 
semula, atau ukuran huruf semula dan ukuran halaman semula, setelah “Lunyu” baru 
difotokopi atau dicetak, “Lunyu” yang semula dipotong dan dilepas, yang baru 
ditempelkan, boleh dilakukan secara demikian. Dalam konferensi Fa saya menyampaikan 
sepatah kata ini kepada kalian. Hari ini saya bicarakan di sini, kalian semua percaya 
bahwa hal ini adalah benar. (Para pengikut tertawa, tepuk tangan) Jika tidak demikian, 
(Shifu tersenyum) dalam pikiran dan perasaan kalian, bahkan ada sebagian pengikut Dafa 
pasti tidak dapat menerima, saya tahu akan hal ini. 

Tak peduli bagaimanapun, Shifu sepenuhnya berpikir demi kalian, demi Xiulian, 
tentu juga demi masa mendatang. Karena Fa ini terlampau besar. 

Struktur alam semesta yang dahulu saya bicarakan kepada kalian, struktur tersebut 
sudah tidak ada cara untuk dibicarakan lagi. Tingkat kerumitannya itu, anda tahu sebuah 
pohon ada berapa banyak ranting? Itu hanyalah ranting dari sebuah pohon. Jika sebidang 
hutan, ada berapa banyak pohon, berapa banyak ranting, berapa banyak daun; seluruh 
bumi ada berapa banyak pohon, berapa banyak ranting, berapa banyak daun, itu juga 
tidak dapat melukiskan konsepsi dari sebuah lingkup alam semesta yang sangat kecil. Ia 
sudah tidak ada cara untuk dijelaskan lagi, terlampau besar, terlampau rumit. Kehidupan 
yang tak ternilai tak terbatas, tidak dapat diperhitungkan, Dewa-dewa itu besarnya tak 
terbayangkan. Segala apa pun juga memiliki jiwa. Yang disebut organik dan anorganik 
oleh manusia, itu hanyalah sebuah fenomena yang terlihat secara visual dan di 
permukaan. Sebuah benda apa pun, termasuk produk yang dihasilkan oleh pabrik, benda 
macam apa pun juga memiliki jiwa. Jika tanpa jiwa, benda tersebut dengan cepat akan 
tercerai-berai, tidak eksis lagi. Ada yang mengatakan, setelah memiliki kemampuan, anda 
dapat melihat meja dan bangku yang ada dalam rumah, tembok dan apa saja, semua 
dapat berbicara dengan anda, semua dapat berkomunikasi dengan anda. Memang benar, 
benda apa pun juga memiliki jiwa. Oleh sebab itu biksu dan orang Xiulian di masa lampau, 
mereka tidak sembarang merusak barang, benda apa pun juga tidak ingin dicederai, itu 
memang ada hubungannya. Yang saya bicarakan juga hanya berupa struktur dari ruang 
besar ini, karena ia terlampau rumit. 

Ruang manusia ini, dahulu saya selalu tidak membicarakannya, karena pengikut 
Dafa kultivasinya tinggi, maka saya hanya membicarakan Dafa. Sesungguhnya dalam 
lingkungan manusia ini, yaitu ruang manusia ini, dalam ruang tingkat manusia yang 
terbentuk oleh molekul, juga ada banyak sekali yang tak terlihat oleh manusia, anda 
menyebutnya ruang, atau ruang waktu juga boleh. Apa maksudnya? Anda tahu bahwa 
mata manusia, dapat membedakan warna-warna yang ada di atas dunia ini, seperti warna 
                                                            
1 www.minghui.org 
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merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Benda yang ada dalam lingkup warna 
tersebut (Shifu membuat isyarat tangan pembatasan lingkup lebar) dapat anda lihat. Akan 
tetapi iptek masa kini juga sudah tahu bahwa warna tidak sebatas itu, betulkah demikian? 
Masih terdapat banyak warna, di dalam spektrum bukankah masih ada spektrum yang 
lebih tinggi? Spektrum yang lebih panjang? (Shifu dua kali membuat isyarat tangan 
menjulur ke arah kanan atas) Sesungguhnya masih ada spektrum yang lebih rendah 
(Shifu membuat isyarat tangan menjulur ke arah kiri bawah). Bukankah ada sinar 
inframerah, ultraviolet dan sinar X? Itulah benda-benda yang dimaksud, semuanya berada 
dalam ruang ini, semua juga terbentuk oleh molekul, namun manusia di dunia tidak dapat 
melihatnya. Sama seperti piano, yang terlihat oleh mata manusia hanyalah satu oktaf saja, 
namun di atas piano itu ada beberapa oktaf (Shifu membuat isyarat tangan menjulur ke 
kanan yang menandakan ada beberapa oktaf), ada tujuh oktaf. Bass itu juga ada 
beberapa oktaf. (Shifu membuat isyarat tangan menjulur ke kiri) Akan tetapi, ini hanyalah 
diumpamakan dengan piano, spektrum itu jauh lebih besar daripada piano (Shifu 
membuat isyarat tangan yang menjulur serempak ke kiri dan kanan hingga sangat jauh). 
Apa pun juga merupakan materi, saya hanya menjelaskannya dengan konsepsi spektrum 
ini, ia adalah eksis secara sungguhan, eksistensi yang sungguh-sungguh dari materi, 
dunia dan ruang waktu yang terbentuk oleh molekul. Mata manusia hanya dapat melihat 
bagian yang amat sempit ini (Shifu membuat isyarat tangan yang lebarnya hanya sebatas 
jarak antara dua mata), yang terlihat adalah satu oktaf. (Shifu tersenyum) Masih ada oktaf 
yang tak terhitung banyaknya (Shifu masing-masing membuat isyarat tangan yang 
mengarah ke kiri dan ke kanan) manusia tidak dapat melihatnya, yang rendah, yang tinggi 
(Shifu sambil bicara sambil mengembangkan tangan kiri ke arah kiri, lalu berhenti, tangan 
kanan dikembangkan ke arah kanan, lalu berhenti, kedua tangan berhenti pada kiri kanan 
yang membentuk sebuah lingkup lebar, sambil senyum Shifu memandangi hadirin). 

Sesungguhnya saya juga sedang berbicara atas basis sebuah garis lurus arah 
melintang (Shifu membuat isyarat tangan dengan kedua tangan menghadap badan, dari 
depan dada dikembangkan melintang ke kiri dan kanan). Bila dia mengarah vertikal, 
(Shifu membuat isyarat tangan dengan kedua tangan dari depan dada dijulurkan lurus ke 
depan mengarah ke penonton) yang begini (Shifu membuat isyarat tangan dengan tangan 
kanan dari ketinggian batas pinggang dibuka ke sisi kanan), yang begitu (Shifu membuat 
isyarat tangan dengan tangan kiri setinggi batas pinggang dijulurkan persis dari depan 
badan mengarah ke penonton), di dalam yang begitu masih ada yang begini (Shifu 
melanjutkan arah sebelumnya, membuat isyarat tangan pada arah tersebut yang menjulur 
dari badan mengarah ke penonton, bersamaan itu pada kiri dan kanannya terbagi banyak 
cabang), masih ada yang begini, (Shifu membuat beberapa isyarat tangan ke arah 
belakang, arah kanan dan arah lainnya,  setiap arah menjulur ke luar, bersamaan itu 
terbagi banyak cabang, kemudian Shifu berhenti sejenak, memandangi para hadirin), 
(para pengikut bertepuk tangan, Shifu berpose tangan heshi dan tersenyum) tidak ada 
bahasa yang bisa melukiskan bukan? Sulit sekali dijelaskan. Saya bicarakan dari satu 
garis ini (Shifu membuat isyarat tangan sebuah garis melintang ke kiri dan ke kanan), 
artinya masih ada sangat banyak oktaf yang tak terlihat oleh mata manusia. Tetapi benda 
yang terlihat oleh mata manusia, yang terlihat secara visual memang diatur secara 
berpasangan dengan segala sesuatu yang ada pada tubuh anda. Yang dimaksud adalah 



10 

 

sesuatu yang tidak dapat anda lihat secara visual, anda juga tidak dapat merabanya 
melalui penyentuhan, tidak dapat mendengarnya melalui pendengaran. Pendengaran 
anda, penyentuhan dan penglihatan anda semua dibatasi pada satu oktaf (Shifu membuat 
isyarat tangan pembatasan lingkup lebar). Ada orang mengatakan, ia dapat mendengar 
musik dari atas langit, luar biasa indahnya. Ada yang mengatakan ia dapat melihat 
makhluk hidup dari ruang dimensi lain. Betul, semua itu adalah dari ruang dimensi ini, dari 
ruang besar ini yang terbentuk oleh molekul, luar biasa rumitnya. Semua itu adalah eksis 
secara nyata, namun makhluk hidup tersebut semua dapat melihat manusia, manusia 
tidak dapat melihat mereka. Mengapa demikian? Saya dulu pernah mengatakan, bahwa 
hanya di tempat manusia ini (Shifu membuat isyarat tangan pembatasan lingkup) diliputi 
kesesatan, makhluk hidup yang tak terlihat oleh manusia itu, mereka semua tidak berada 
dalam kesesatan. 

Yang tadi saya ungkapkan, adalah yang dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan 
modern, ini bukanlah sesuatu yang sensasional. Di dalam ruang dimensi yang serupa, 
yang eksis serempak dengan manusia, bagaimana kondisi kehidupan mereka? Siapa 
yang eksis di sana? Wahai manusia, hidup di atas dunia ini sungguh mengibakan. (Shifu 
membuat isyarat tangan yang luas bidangnya hanya secuil) Manusia di dunia hanya 
mengetahui sekelumit yang dapat mereka lihat sekarang ini, sedangkan (Shifu dengan 
tangan kanan membuat isyarat tangan mencakup segalanya) semua makhluk hidup 
mengetahui perihal manusia, manusia malah tidak tahu tentang mereka. Ada orang 
melakukan penelitian terhadap kemampuan supernormal, tadi sudah saya katakan, ia 
adalah sebuah garis sedemikian rupa yang meliputi ini, dan ini, (Shifu sambil bicara 
sambil dengan cepat pada ketinggian batas pinggang membuat isyarat tangan dari badan 
menjulur lurus ke depan, pada ketinggian yang sama tangan kiri dan kanan serempak 
menjulur ke dua sisi, kedua tangan pada arah di sisi kanan yang tadi sudah diberi isyarat 
berbagi banyak cabang, di atas bidang datar yang terbentuk dari beberapa arah yang tadi 
sudah diberi isyarat, pada arah yang bersudut 45 derajat, 0 derajat dan -45 derajat 
dengan arah depan persis, di setiap arah terbagi banyak cabang) pada satu cabang yang 
muncul itu masih ada ini. Kemudian bagaimana yang vertikal? (Shifu sambil bicara sambil 
membuat isyarat tangan menjulur ke arah depan persis pada suatu bidang horizontal 
yang tegak lurus dengan badan, lebih tinggi sedikit dari batas pinggang) lalu yang begini? 
(Shifu membuat isyarat tangan menandakan arah di atas bidang datar tersebut yang 
bersudut 45 derajat dengan arah depan persis) yang begini? (Shifu membuat isyarat 
tangan menandakan arah di atas bidang datar tersebut yang bersudut -45 derajat dengan 
arah depan persis) yang begini? (Shifu membuat isyarat tangan menandakan arah jam 
12:00 pada bidang datar di depan badan, yang sejajar dengan badan) yang begini? (Shifu 
sambil bicara sambil dengan sepasang tangan membuat isyarat tangan menandakan arah 
jam 1:30 dan jam 10:30 pada bidang datar tersebut, juga isyarat pada bidang datar) yang 
begini? (Shifu membuat beragam isyarat tangan menandakan arah jam 1:30 dan jam 
10:30 pada suatu bidang datar yang bersudut 45 derajat dengan bidang horizontal, pada 
setiap arah juga masing-masing terbagi banyak cabang) semua itu ada cabang, di atas 
cabang masih ada cabang. Yang saya maksud ialah ruang yang terkomposisi oleh 
molekul ini rumitnya sudah sampai taraf yang demikian. Yang dapat melihat juga 
hanyalah mereka yang memiliki kemampuan penembusan mata fisik. Tingkat terbukanya 
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mata fisik juga tidak sama, yang terlihat di antara kalian mungkin juga berbeda. Perihal 
misteri kehidupan, benar-benar luar biasa spektakuler, tidak seperti yang dapat terlihat 
oleh teknologi manusia sekarang ini yang hanya sekelumit. Manusia ingin melangkah ke 
depan di atas jalur teknologi, selamanya juga bagaikan merangkak. 

Tetapi tak peduli bagaimanapun, seperti maksud perkataan yang tadi saya 
ucapkan, bahwa manusia, termasuk pengikut Dafa, di tengah Xiulian semua juga sedang 
berupaya di atas jalur yang sangat sempit ini. Dengan demikian ada satu manfaat, yaitu di 
luar dari hal tersebut, anda melakukan kesalahan anda juga tidak tahu-menahu. Jiwa 
manusia memang demikian. Jika tidak, gangguan dan berbagai macam unsur yang rumit, 
membuat anda sama sekali tak berdaya. Kecerdasan manusia juga terbatas. Berupaya di 
dalam sebuah jalur yang sempit, maka anda dapat dengan mudah menghadapi masalah 
yang anda temui. 

Saya dahulu mengatakan, manusia melakukan apa pun di dunia, kehidupan yang 
tak terhitung pada ruang waktu lainnya semua sedang mengamatinya. Ada orang tidak 
percaya. Manusia biasa tidak percaya tidak apa-apa, sebagai pengikut Dafa tentu tahu, 
sesungguhnya niat pikiran manusia terlihat sangat jelas oleh kehidupan tingkat tinggi, 
bagaimana cara berpikirnya juga dapat terlihat. Bagaimana pikiran manusia bergerak, 
semua dapat terdeteksi. Khususnya pengikut Dafa, sebuah niat dan pikiran dari kalian 
menentukan eksis atau tidaknya kehidupan dalam jumlah banyak, bagaimana kalian 
berbuat, hal yang kalian lakukan itu berhasil atau tidak, menentukan eksistensi mereka di 
kemudian hari, anda katakan apakah mereka tidak menaruh perhatian pada hal ini? 
Semua sedang mengamati. Beraneka ragam keadaan masyarakat, masyarakat manusia 
bahkan begitu rumit, terutama masyarakat sekarang ini, hal-hal dalam sejarah, masa 
mendatang dan yang ada sekarang, semuanya terpampang di sini, lihat anda pilih yang 
mana, ini juga membuat masyarakat sekarang ini belum pernah terjadi hingga begitu 
ramainya, mudah sekali menimbulkan keterikatan hati manusia. Bagi orang Xiulian adalah 
gangguan, menambah tingkat kesulitan bagi Xiulian dan menyelamatkan manusia. Dalam 
lingkungan semacam ini benar-benar sulit untuk Xiulian. Bagaimana pikiran kalian 
bergerak, bagaimana kalian berbuat, semua itu terlihat oleh mereka, semua sedang 
mengamati. Hal apa pun dapat menimbulkan keterikatan manusia, namun sebagai 
pengikut Dafa, jika kalian terpisah dari Fa, pikiran lurus kalian lagi-lagi tidak kuat, maka 
benar-benar akan menyimpang sangat jauh, bahkan dengan sekejap akan tergelincir 
sangat jauh. 

Cukup sekian pembicaraan saya. (Para pengikut tepuk tangan, di tengah suara 
tepukan ada yang ragu-ragu) Mungkin ada banyak orang masih ingin mengajukan 
pertanyaan, (para pengikut segera bertepuk tangan meriah) baiklah, saya luangkan waktu 
satu jam bagi anda sekalian untuk menjawab pertanyaan. (Para pengikut bertepuk tangan 
meriah) Kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. 

Wahai pengikut Dafa, biar apa pun pekerjaan anda, dari atas sebagai presiden, 
hingga bawah sebagai rakyat jelata, semua juga dapat Xiulian. Dalam beragam usaha 
dan profesi juga dapat menjadi orang baik, beragam usaha dan profesi sekarang ini 
semua adalah lingkungan Xiulian yang diciptakan bagi pengikut Dafa. Xiulian di masa 
lampau dilakukan dalam kuil, dalam biara. Akan tetapi, pengikut Dafa sekarang ini demi 
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menyelamatkan makhluk hidup, tidak dibatasi dalam lingkungan Xiulian apa pun, dalam 
lingkungan apa pun di seluruh masyarakat juga dapat Xiulian, telah diciptakan sebuah 
lingkungan Xiulian yang begitu besar, justru karena ingin menyelamatkan makhluk hidup. 
Bersamaan itu, terhadap Xiulian pengikut Dafa, kekuatan lama merasa jika tidak ada 
gangguan dari kondisi masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya, tidak 
menghadapi konflik yang begitu besar, tidak berada dalam kondisi yang terganggu oleh 
daya tarik masyarakat yang begitu hebat, anda berhasil melangkah ke depan, mereka 
dalam hati juga tidak seimbang. Ini memang berbeda dengan Xiulian apa pun dalam 
sejarah, tidak pernah ada sejak terciptanya langit dan bumi, tidak pernah ada sebelumnya. 
Pada masa prasejarah pernah terjadi banyak kali bencana umat manusia, kehidupan 
yang tersisa sangat sedikit, hanya orang yang penuh dengan keyakinan lurus terhadap 
Dewa baru dapat dipertahankan, tetapi dalam setiap kali kebangkitan kembali umat 
manusia juga tidak pernah terjadi Xiulian seperti pengikut Dafa ini. Tidak pernah ada, oleh 
sebab itu tidak ada yang dapat dijadikan referensi. Ada sejumlah orang Xiulian maupun 
biksu, mereka tidak mengakui Xiulian kalian. Mereka tidak dapat mengakui anda, jika 
mereka mengakui, maka mereka niscaya lebih hebat daripada pengikut Dafa. 

Pengikut: Ada banyak praktisi terus-menerus pergi ke daratan Tiongkok, bahkan ada 
yang sangat sering, ada juga cukup banyak praktisi daratan Tiongkok pergi ke luar negeri, 
bahkan ada yang dalam setahun pergi beberapa kali, ada yang khusus datang menghadiri 
konferensi Fa. Apakah sebaiknya para praktisi tetap berada di daerah masing-masing 
melakukan dengan baik hal-hal yang harus dilakukan oleh diri sendiri, jangan bepergian 
ke mana-mana? 

Shifu: Saya kira jika datang menghadiri konferensi Fa, itu tidak ada yang patut disalahkan. 
Jika bolak-balik ke daratan Tiongkok untuk keperluan bisnis, sebenarnya juga tidak jadi 
masalah. Ada sebagian pengikut Dafa tidak dikenal oleh kejahatan, maka dia bisa 
bepergian bolak-balik, ini tidak jadi masalah. 

Akan tetapi, ada sebagian pengikut Dafa di masyarakat internasional, data kalian 
dikuasai oleh mata-mata konsulat PKT dengan sangat jelas, begitu anda tiba di imigrasi, 
mereka segera menahan anda. Saya dulu pernah mengatakan, setelah anda disandera 
oleh penjahat PKT, di tengah penganiayaan atau “nasihat” yang munafik dari mereka, apa 
yang telah anda kerjakan, apa yang telah anda lakukan, anda harus bertanggung jawab 
atas semua itu, Dewa semua mengamatinya. Anda mengatakan orang lain tidak tahu, 
Shifu juga tidak melihat. Betul, hal-hal yang Shifu lakukan sekarang adalah bagian 
permukaan ini, Shifu memiliki pisahan tubuh sejati dan Fashen yang tak terhitung, serta 
kehidupan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, melihat anda bagaikan menonton 
film, anda mengatakan hal ini tidak diketahui orang lain, itu adalah membohongi diri 
sendiri. Tadi sudah saya katakan, apa yang anda perbuat, tidak hanya Shifu yang tahu, 
kehidupan pada setiap ruang dimensi, semuanya juga tahu. Terhadap hal-hal yang telah 
anda lakukan namun seharusnya tidak dilakukan, anda juga tidak memperbaiki kesalahan 
layaknya seorang praktisi Xiulian, dengan inisiatif menyatakan diri sendiri tahu bersalah, 
bagaimana selanjutnya menempuh perjalanan ini dengan baik. Anda malah menutupinya, 
bahkan hal-hal yang diindoktrinasi oleh PKT kepada anda, dalam pikiran anda masih 
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sangat memercayainya. Masih menganggap benar hal-hal dari hasil cuci otak itu, bahkan 
berperan tidak baik di tengah pengikut Dafa, saya lihat anda bagaimana jadinya. 
Seandainya peristiwa terakhir dari umat manusia yang Shifu ungkapkan benar-benar 
terjadi, maka yang anda hadapi tidak hanya secuil masalah keterikatan anda di 
permukaan. Keseluruhan jiwa anda serta kehidupan di balik anda yang menanti anda 
untuk diselamatkan, segala sesuatu yang anda wakili dahulu, bagaimana semua itu 
jadinya? Tentu saja mungkin anda telah diindoktrinasi oleh PKT sehingga tidak percaya 
lagi, namun ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan. 

Dewasa ini lingkungan masyarakat manusia ini adalah diciptakan untuk Xiulian 
pengikut Dafa di masa pelurusan Fa dan makhluk hidup yang datang memperoleh Fa. 
Klarifikasi fakta yang dilakukan oleh pengikut Dafa, maupun berbagai proyek 
penyelamatan manusia yang dikerjakan oleh pengikut Dafa, bermacam-macam hal yang 
diwujudkan, terlihat seolah biasa-biasa saja, namun juga luar biasa, adalah hal yang tidak 
mampu dilakukan oleh manusia. Karena masyarakat manusia memang diliputi kesesatan, 
di saat awal penganiayaan, kekuatan lama demi tidak memperkenankan saya menjebol 
kesesatan ini bagi kalian, mereka bahkan tidak memperkenankan saya memiliki kondisi 
yang semestinya, mereka menginginkan saya ke kutub utara. Pergi ke kutub utara yang 
tidak ada manusia, “Anda pergilah ke sana, jangan mengganggu kami.” Karena mereka 
tahu sekali saya mengucapkan perkataan, atau menampilkan sesuatu, maka pengaturan 
mereka, apa yang disebut ujian dan penderitaan yang mereka atur bagi pengikut Dafa, 
bukankah telah terjebol? Jika demikian betul-betul akan terjadi perang besar alam 
semesta. Demi menyelamatkan makhluk hidup, selama sekian tahun walau saya 
berceramah Fa pada saat konferensi Fa, atau berkomunikasi dengan kalian dalam 
berbagai situasi, penampilan saya sama seperti manusia biasa, berceramah Fa juga 
hanya atas dasar prinsip Fa diutarakan kepada anda, sekalipun demikian kekuatan lama 
sudah dongkol bukan main, jika melakukan sesuatu lebih banyak lagi, kekuatan lama 
akan memperberat penganiayaannya terhadap para praktisi, sehingga menambah tingkat 
kesulitan bagi Xiulian dan penyelamatan manusia, akan menciptakan tingkat kesulitan 
yang lebih kuat dan lebih besar bagi Xiulian kalian. 

Pengikut: Di suatu kota di Taiwan satu bulan sebelum pertunjukan Shen Yun masih ada 
cukup banyak tiket yang tersisa, kami menyisipkan brosur perkenalan Shen Yun berlipat 
tiga dalam koran media umum, mohon tanya bolehkah dilakukan secara demikian? 

Shifu: Tidak ada masalah. Kalian memasang iklan di media umum bukankah juga 
demikian halnya? Ini tentu tidak jadi masalah. Tentu saja terutama jangan sampai 
menimbulkan antipati masyarakat, jangan melanggar sesuatu ketentuan masyarakat. 

Pengikut: Jika pengikut Dafa sudah membeli buku-buku Dafa yang mendapat lisensi 
penerbitan resmi, lalu mengunduh berkas elektronik dari situs web Minghui2 ke dalam 
telepon genggam, hanya untuk penggunaan pribadi, tidak diduplikasi dan disebarkan, 

                                                            
2minghui.org 
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apakah ini tidak termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta atau pembajakan dan 
mengacaukan Fa? 

Shifu: Mengenai hal ini, anda mengatakan anda pribadi melakukan sesuatu, anda juga 
tidak menyebarkannya dalam bentuk media atau dipasarkan, itu semestinya tidak jadi 
masalah. Diri sendiri bagaimana belajar Fa dengan lebih praktis, itu semestinya tidak jadi 
masalah. Jika disebarkan dengan skala besar, ingin dilakukan menjadi suatu pekerjaan, 
itu berarti sedang mengubah cara Xiulian. 

Pengikut: Ada sejumlah penanggung jawab Himpunan Dafa sering tidak menuruti 
ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan, ia memelopori melanggar ketentuan. Misalnya, 
membolehkan praktisi yang baru belum lama keluar dari daratan Tiongkok bertugas di 
belakang panggung Shen Yun, menugaskan praktisi yang sudah diinfokan bermasalah 
untuk mempromosikan Shen Yun, bahkan ada yang berkata kepada para praktisi: “saya 
adalah penanggung jawab nomor satu dari Himpunan Dafa, Shifu sudah mengatakan, 
asalkan saya setuju dan sudah menyampaikan, maka tidak jadi masalah.” Para praktisi 
walau ada pendapat juga tidak terlalu berani mengatakannya, tetapi juga merasa cara 
kerja yang tidak menuruti ketentuan ini adalah tidak lurus. 

Shifu: Yang dikatakan praktisi juga benar. Ada beberapa orang di antara kita selalu 
melakukan pekerjaan dengan mengatasnamakan Shifu. Ketika ada beberapa orang 
menanyakan kepada saya tentang suatu hal, saya sering mengatakan, pekerjaan yang 
seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, kalian lakukanlah, Shifu tidak menentang, ini 
adalah suatu ucapan. Satu lagi ialah, menyangkut beberapa hal, sebagai orang Xiulian 
juga penanggung jawab, ingin agar mereka menjadi dewasa, kadang kala suruh mereka 
mengerjakan dengan pertimbangan sendiri. Asalkan Shifu angkat bicara, ada orang 
begitu pulang lalu berkata kepada para praktisi: "Shifu sudah mengatakan, Shifu sudah 
mengakui, Shifu sudah menyetujui," atau "Shifu suruh melakukannya demikian." 
Perkataan itu sudah berubah, acap kali adalah demikian. 

Di sini tidak berarti praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok semuanya 
bermasalah. Sebagai Himpunan Dafa, coba anda sekalian pikirkan, yang dia hadapi 
adalah praktisi dalam jumlah yang begitu banyak, bagaimana dia membedakannya satu 
per satu? Hanya bisa dibuatkan ketentuan yang demikian. Hal lainnya ialah, anda 
sekalian tahu, praktisi daratan Tiongkok umumnya tidak bisa berbahasa Inggris. Tadi 
sudah saya katakan, tentang cara berpikir orang Tiongkok dalam menangani masalah, 
anda yang baru keluar dari daratan Tiongkok secara pribadi tidak merasakannya, akan 
tetapi orang lain akan melihatnya sangat jelas, setelah lewat lama waktu anda baru dapat 
menemukan bahwa diri sendiri tidak selaras. Praktisi yang baru keluar dari daratan 
Tiongkok akan merasa orang-orang di masyarakat internasional mengapa begitu bodoh? 
Mengapa begitu sederhana? Hal-hal yang ditanyakan mengapa begitu sederhana, begitu 
polos? Sesungguhnya bukan, manusia yang wajar memang demikian. Orang yang baru 
keluar dari daratan Tiongkok, mereka pernah dianiaya oleh partai jahat PKT, partai jahat 
secara sistematis merusak kebudayaan Tiongkok, mengakibatkan mereka jadi seperti itu. 
Maka saat melakukan  pekerjaan, ada banyak pekerjaan praktisi lama tidak berani 
menyuruh praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok untuk melakukannya, justru 
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karena sering kali pekerjaan tersebut dilakukan sangat ekstrem, sehingga berefek 
sebaliknya, bisa terjadi demikian. Antara mereka dengan rekan praktisi luar daratan tidak 
dapat terjalin komunikasi. Praktisi luar daratan menganggap praktisi yang baru keluar dari 
daratan Tiongkok aneh dalam memikirkan masalah. Praktisi daratan Tiongkok juga 
merasa praktisi luar daratan terlalu sederhana dalam memikirkan masalah, mereka 
beranggapan melakukan pekerjaan seperti cara mereka barulah memiliki keampuhan, 
namun praktisi luar daratan merasa masyarakat umum mana bisa menerima cara seperti 
itu. 

Memang benar jika tidak memahami masyarakat ini tentu tidak dapat melakukan 
pekerjaan dengan baik. Maka ketika mempromosikan tiket Shen Yun, dahulu juga sering 
terjadi hal semacam itu, seseorang dicegat lalu dicecar dengan pembicaraan panjang 
lebar tak mau dilepas, membuat orang dalam masyarakat ini jadi sangat antipati. 
Khususnya Shen Yun adalah digarap untuk masyarakat arus utama, mereka memang 
beda dalam konsepsi dan pendidikan budaya. Mengenai hal ini kalian masih belum tahu, 
maka setelah kalian mengerti, perlahan-lahan sudah memahami hal tersebut barulah 
mengerjakannya. Jika tidak maka benar-benar akan berefek sebaliknya. Tentu saja, 
kantor pengurus Shen Yun ada ketentuan, tidak memperkenankan praktisi yang baru 
keluar dari daratan Tiongkok bertugas di belakang panggung. Tentu saja ada sebagian 
praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok, kerabat mereka juga adalah pengikut 
Dafa lama di luar daratan, dikatakan secara ketat, sebagian dari mereka semestinya tidak 
ada masalah, akan tetapi tidak semuanya demikian. Siapa pun tidak mengenal anda, 
tidak tahu tentang anda, lalu mengaku sebagai pengikut Dafa, secara permukaan terlihat 
juga sangat bagus, sesungguhnya pengikut Dafa atau bukan? Sangat mungkin adalah 
pengikut Dafa, tetapi rekan-rekan praktisi tidak paham tentang anda, maka dibuatkan 
ketentuan tidak memperkenankan mereka bertugas di belakang panggung. Secara prinsip, 
melakukan pekerjaan lain juga boleh, tidak harus bertugas di belakang panggung. 

Ada sebagian penanggung jawab benar-benar harus berpikir baik-baik menyangkut 
cara melakukan pekerjaan. Shifu beri tahu anda, anda sebagai penanggung jawab harus 
merangkul para praktisi setempat, menyatukan mereka untuk Shifu, agar mereka dapat 
meningkat dalam Xiulian, bantu Shifu membimbing mereka dengan baik. Ini adalah 
kewajiban anda sebagai penanggung jawab setempat. Namun anda selalu menyingkirkan 
sejumlah orang, menyingkirkan sejumlah orang yang tidak menuruti kemauan anda, 
selalu memandang masalah dengan pemikiran manusia biasa, selalu menangani masalah 
dengan cara manusia biasa, selalu membuat praktisi setempat tidak dapat bekerja sama 
dengan baik. Oleh sebab itu anda merasa praktisi yang baru keluar dari daratan Tiongkok 
mau melakukan apa saja yang anda minta, patuh dengan perkataan anda, lalu 
menugaskan mereka di belakang panggung, bahkan dalam pekerjaan masak-memasak 
dan menangani konsumsi makan. Namun bagi Shen Yun keadaannya sangat bergegas, 
yang dihadapi adalah pementasan yang susul-menyusul sebanyak 100 lebih pertunjukan, 
jika di suatu aspek timbul masalah, apakah itu dapat dibenarkan? Anda tidak mengikuti 
ketentuan, coba katakan apakah anda dapat memberi jaminan? Anda juga tidak dapat 
memberi jaminan. Anda semata-mata merasa dia patuh pada perkataan anda maka anda 
menugaskan dia, mereka yang tidak patuh maka anda tidak menugaskannya. Ini tidak 
benar, ini bukanlah sikap seorang penanggung jawab Dafa. Shifu beri tahu kalian, bantu 
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Shifu bimbing mereka dengan baik, mereka adalah pengikut Shifu, termasuk anda, anda 
tidak boleh menyingkirkan mereka. 

Tetapi dibicarakan sebaliknya, sebagai pengikut Dafa lainnya juga sama, anda 
harus tahu bahwa anda adalah pengikut Dafa, anda harus bekerja sama dengan baik. 
Sebagai penanggung jawab juga tidak mudah! Siapa pun yang menjabatnya juga akan 
menghadapi masalah seperti ini, semuanya harus saling memahami, sekiranya benar bisa 
demikian bukankah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik? Jangan sudah berkali-kali 
terjungkal, setelah sadar baru merasa hal tersebut memang harus dilakukan secara 
demikian. Pada awalnya ketika penganiayaan sangat serius, bukankah di antara kalian 
sering bersitegang, dalam bekerja sama selalu berselisih, pendapat siapa tidak baik, 
pendapat siapa yang baik, bukankah dikarenakan perdebatan yang berkepanjangan 
sehinggga banyak pekerjaan yang tertunda? Jika ketika itu dapat saling bekerja sama 
dengan baik, maka hal-hal yang dilakukan mungkin akan lebih efektif. Tentu saja 
sekarang setelah sadar sudah terlihat, memang benar, ketika itu belum dilakukan dengan 
baik. Jangan selalu terjadi demikian. 

Pengikut: Mohon Guru terhormat membicarakan kandungan makna yang mendalam 
tentang jalan besar tanpa bentuk, juga tentang situs web Minghui dan gugatan Himpunan 
Dafa terhadap pentolan iblis... 

Shifu: Betul, dia harus dituntut, (para pengikut bertepuk tangan meriah) seluruh umat 
manusia harus menuntutnya. Dia telah mencelakakan semua orang Tiongkok, dia juga 
telah mencelakakan banyak orang di daerah lainnya di dunia. Begitu banyak orang 
dikarenakan kebohongannya akan terseret masuk neraka. 

Mengenai jalan besar tanpa bentuk, sepertinya tidak ada waktu untuk dibicarakan 
lagi, saya hanya dapat menjawab pertanyaan bagi anda sekalian. Cara Xiulian kalian 
adalah tanpa bentuk bukan? Dahulu orang Xiulian selalu ada sebuah kuil atau biara, 
terbatas pada suatu bentuk. Kalian setelah pulang masing-masing berada dalam berbagai 
profesi dan usaha. Tentu saja sebagai pengikut Dafa, pada masa penganiayaan yang 
khusus ini, kalian telah mendirikan perusahaan media dan proyek anti-penganiayaan, 
akan tetapi itu juga hanyalah sebuah perusahaan bercorak manusia biasa, perusahaan itu 
sendiri bukan merupakan Xiulian. Saya selalu mengatakan, ia bukan sesuatu yang khas 
ada di dalam Dafa, ia adalah perusahaan yang dikelola oleh pengikut Dafa. Pengikut Dafa 
dalam berbagai profesi dan usaha juga dapat Xiulian, tentu saja boleh juga mendirikan 
perusahaan. Itu bukanlah bentuk Xiulian yang khas ada di dalam Dafa itu sendiri. Dafa 
tidak ada perusahaan. Termasuk Shen Yun juga adalah proyek penyelamatan manusia 
yang dikelola oleh pengikut Dafa, bukan merupakan cara maupun lingkungan Xiulian yang 
khas ada, ditentukan pengikut Dafa harus Xiulian secara demikian, bukan begitu. 

Pengikut: Di Taiwan kegiatan skala besar dan konferensi terlalu banyak diadakan, 
kebanyakan adalah kegiatan internal. 

Shifu: Oh, kegiatan internal, kita selain belajar Fa, ada baiknya sedapat mungkin 
mengurangi kegiatan lainnya. Kegiatan membuktikan kebenaran Fa dan hal-hal klarifikasi 
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fakta jika dilakukan lebih banyak, saya kira semestinya tidak jadi masalah, itu adalah 
menyelamatkan manusia. 

Pengikut: Lagu-lagu Shen Yun sangat banyak, itu adalah perkataan Shifu yang ditulis 
langsung bagi manusia biasa. Saya selalu berpikir bagaimana agar manusia biasa dapat 
mendengar dan melihatnya. Mohon tanya Shifu apakah saya boleh memutar lagu Shen 
Yun di saat ada kegiatan? Dan mencetak syair lagu Shen Yun di atas papan peragaan 
sewaktu klarifikasi fakta? 

Shifu: Pemain Shen Yun justru menyanyikannya kepada manusia biasa. Lagu 
bagaimanapun adalah lagu, jika syair lagu hanya dicetak di atas papan peraga, ada yang 
berupa puisi pola kuno, ada yang berupa sajak prosa tak seirama, ada yang bukan 
berupa bait sajak, manusia biasa akan menganggapnya sebagai slogan atau sesuatu 
lainnya. Lagu bagaimanapun adalah lagu, diperdengarkan kepada manusia biasa tidak 
ada masalah, maka anda putarkan saja. 

Pengikut: Guru terhormat berkali-kali minta kepada kita, media harus mempelajari cara 
pengelolaan perusahaan Barat, tetapi dilihat dari keadaan sekarang, apakah masih 
seperti badan usaha milik negara di daratan Tiongkok yang bercorak kebudayaan partai? 
Kurang pembagian tugas yang jelas dan konkret atas dasar hak dan kewajiban... 

Shifu: Sebagai media, media di masyarakat internasional, anda tentu harus sama seperti 
perusahaan masyarakat internasional. Dan juga mengenai bentuk perusahaan ini, dalam 
masyarakat normal memang adalah demikian, ini adalah perusahaan yang normal. 
Sejumlah perusahaan di daratan Tiongkok dahulu dikelola oleh pemerintah partai jahat, 
tentu saja sekarang sudah banyak perusahaan swasta, dulu saya tahu semua itu adalah 
perusahaan pemerintah partai jahat, cara pengelolaannya juga dijelujuri struktur partai 
jahat, di dalamnya ada yang disebut komite partai, komite cabang partai, semua itu tidak 
normal. Pengaruh dari seperangkat benda tersebut di masyarakat daratan Tiongkok, tidak 
dapat dihapus dalam waktu singkat, walaupun adalah perusahaan yang dikelola swasta, 
masih terdapat banyak model, cara kelola dan konsepsi seperti perusahaan pemerintah. 
Tetapi di tingkat internasional anda jangan lakukan seperti itu. Banyak dari mereka yang 
di tingkat internasional sejak dini sudah meninggalkan Tiongkok, pengikut Dafa juga 
adalah lulusan dari universitas luar negeri, saya pikir pada dasarnya mereka tidak terlalu 
terpengaruh oleh sistem organisasi seperti di daratan Tiongkok, namun pasti ada 
sebagian orang masih punya kebiasaan, sikap kerja dan perilaku seperti itu, hal-hal 
tersebut mungkin akan ada perbedaan dengan masyarakat Amerika yang normal, aspek 
ini juga harus diperhatikan. 

Pengikut: Rekan praktisi orang Jepang mengatakan lingkungan sekarang membuat 
mereka sulit masuk meleburkan diri. Mereka berharap rekan praktisi orang Tiongkok 
jangan berperan sendiri di depan, melainkan bantu rekan praktisi Jepang dalam Xiulian 
mereka, tetapi sulit sekali mencapai kesepakatan melalui tukar pendapat. 

Shifu: Betul, jika sampai rekan praktisi Jepang mengajukan pertanyaan ini, maka itu 
harus lebih diperhatikan. Saya merasa antara Jepang dan Korea Selatan merupakan 
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perbandingan yang kontras. Di Korea Selatan adalah pengikut Dafa lokal yang berperan 
membimbing, maka hal-hal yang dilakukan, maupun situasi, dinamika penyelamatan 
manusia, semuanya juga sangat kuat, benar-benar telah memerankan fungsi di tengah 
masyarakat. Di Jepang adalah pengikut Dafa etnis Tionghoa yang berperan membimbing. 
Ada banyak orang lokal Jepang yang seharusnya memperoleh Fa, jangan sampai 
langkah masuk mereka terpengaruh. Saya memang telah melihat kondisi semacam ini, 
tetapi setiap daerah juga ada tingkat kesulitan sendiri, jika ada masalah kalian sebagai 
pengikut Dafa harus saling memikirkan cara bagaimana mengatasinya dengan baik. 

Jika dikarenakan aspek tersebut membuat pengikut Dafa Jepang tidak dapat 
melangkah masuk, itu barulah jadi masalah. Anda sebagai pengikut Dafa Jepang 
seyogianya menyelamatkan orang-orang Jepang. Tentu saja di tengah anti-penganiayaan, 
semua orang juga akan bersuara terhadap penganiayaan partai jahat PKT ini, mencegah 
dan menyingkap penganiayaan, ini adalah kewajiban kita, namun yang utama bagi anda 
bukankah menyelamatkan manusia? Pengikut Dafa setempat masih harus 
menyelamatkan orang-orang setempat. 

Pengikut: Karena pemblokiran internet di daratan Tiongkok, banyak istilah Dafa misalnya 
“Zhen Shan Ren”, “Falun Dafa” dan lainnya dikenakan sensor, maka ada sebagian 
praktisi saat mengklarifikasi fakta di internet menggunakan huruf yang sama lafalnya 
sebagai pengganti, mohon tanya Shifu perbuatan demikian apakah layak? 

Shifu: Jika digunakan untuk saling menyampaikan informasi di antara praktisi Dafa, 
seharusnya tidak ada masalah. Jika anda gunakan untuk mengklarifikasi fakta, mungkin 
orang jadi tidak mengerti, tidak tahu apa yang dibicarakan. 

Pengikut: Praktisi di daratan Tiongkok apakah boleh menyiarkan atau menyebarkan 
acara pertunjukan Shen Yun di Internet? 

Shifu: Jangan. Anda sekalian tahu dinamika penyelamatan manusia dari efek pertunjukan 
Shen Yun di lapangan sangatlah besar. Di masyarakat internasional kita tidak 
membagikan DVD, tidak menjual DVD-nya, justru supaya orang-orang datang 
menyaksikan pertunjukan di tempat. Dengan pertunjukan di tempat seketika sudah 
menyelesaikan masalah, sudah dapat menyelamatkan orang. Dengan televisi sulit 
mencapai hasil tersebut. Jika sudah melihat DVD pertunjukan, ada yang mengatakan 
bahwa dia telah melihat DVD-nya maka tidak datang menyaksikan, namun DVD itu tidak 
dapat menghasilkan efek yang demikian. Penyebaran DVD di daratan Tiongkok 
dikarenakan Shen Yun saat sekarang tidak dapat pergi ke sana, maka sedapat mungkin 
dilakukan seperti itu, walau tidak begitu besar dinamikanya juga dapat memerankan 
fungsi, oleh sebab itu jangan disiarkan di internet. Sekali disiarkan di internet, maka sudah 
tidak ada batas lagi antara dalam negeri dan internasional. 

Pengikut: Alat penyiar tidak boleh menyimpan isi Dafa, pengalaman praktisi, musik atau 
materi klarifikasi menjadi satu di dalamnya, lalu untuk penyimpanan materi di telepon 
genggam dan komputer apakah juga terdapat masalah ini? 
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Shifu: Anda sendiri menyimpan sesuatu, itu hanyalah untuk diri sendiri agar mudah 
melihatnya. Tetapi anda dengan alat penyiar menyiarkan sesuatu, ada materi Dafa dan 
hal-hal manusia biasa, juga hal-hal praktisi dicampur jadi satu, orang-orang juga tidak 
tahu yang mana itu Fa, yang mana dari praktisi, yang mana dari manusia biasa, jika 
demikian bukankah itu jadi kacau? Bukankah itu ada sedikit mirip mengacaukan Fa? 
(Shifu menganggukkan kepala) Orang Xiulian harus bertanggung jawab terhadap Xiulian 
diri sendiri, juga terhadap Fa. 

Pengikut: Di sejumlah daerah penanggung jawab utama menyalahgunakan hak yang 
Shifu berikan kepadanya, dia menguasai keputusan hal kecil maupun besar, 
menyingkirkan praktisi yang berbeda pendapat. Setelah Shifu dengan tepat waktu 
mencegah perbuatan ekstrem terhadap gedung pertunjukan, pengambil keputusan tidak 
mencari kesalahan sendiri, sebaliknya mencari tahu siapa yang melaporkan hal ini 
kepada Shifu. 

Shifu: Memang benar, ada sebagian penanggung jawab mutunya benar-benar sarat 
dengan sifat manusia biasa. Yang anda hadapi adalah orang Xiulian yang sedemikian 
rupa, yaitu orang Xiulian dengan kondisi seperti sekarang ini, mereka niscaya memiliki 
begitu banyak pikiran manusia, tetapi mereka adalah pengikut Dafa. Tingkat kesulitannya 
memang begitu banyak dan begitu besar, anda ingin menjadi penanggung jawab maka 
anda harus menghadapi semua itu, anda harus menghadapinya dengan sungguh-
sungguh, anda harus menyesuaikan diri dengan mereka. Jika anda secara sengaja ingin 
agar mereka berubah menjadi orang yang bagaimana atau orang yang seperti anda 
inginkan, itu tidak mungkin, masyarakat ini sekalipun juga tidak mampu mengubah 
mereka. Berkultivasi Dafa dapat mengubah mereka, namun itu juga berlangsung setingkat 
demi setingkat, di saat belum mencapai ke permukaan orang tersebut masih seperti 
sediakala. Kecuali mereka yang gigih maju baru dapat mengekang diri sendiri. Tetapi 
pada keadaan umumnya, ada orang bahkan masih tidak menyadari, dia masih seperti itu. 
Anda menginginkan dia bagaimana itu sulit sekali diwujudkan. Saya selaku Shifu juga 
tidak mengatakan ada ketentuan baginya harus berperilaku seperti apa. Lalu anda 
bagaimana mengemban tugas sebagai penanggung jawab? Anda hanya menjadi 
penanggung jawab bagi sebagian orang, bagaimana itu dapat dibenarkan? Anda ingin 
bagaimana mengembannya? Apakah anda pernah memikirkan masalah ini? Apakah anda 
ingin semua orang seperti sekelompok domba begitu patuhnya di hadapan anda? Itu 
adalah yang anda inginkan, bukan yang saya inginkan. Begitu rumitlah kiranya, 
bagaimana anda mengemban tugas dengan baik sebagai penanggung jawab pengikut 
Dafa, Shifu menyerahkan tanggung jawab kepada anda, bagaimana anda membimbing 
mereka dengan baik untuk Shifu? 

Memang sangat sulit, tetapi bukankah anda orang Xiulian? Bukankah anda 
sebagai penanggung jawab dari orang Xiulian? Sebagai penanggung jawab tekanannya 
besar, betul, jika tekanannya kecil juga tidak terhitung Xiulian. Sulit, memang sangat sulit, 
bahkan saya sebagai Shifu ini juga tahu itu sulit. Kalian telah melihat di saat ada konflik di 
antara pengikut Dafa saya selalu tidak secara langsung menyelesaikannya, keterikatan 
hati akan membuat orang bersangkutan menentang saya. Jika dia berselisih dengan saya 
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maka akan celaka, dia jadi tidak hormat kepada Shifu, ini akan menimbulkan dosa, maka 
saya juga tidak bersinggungan dengan urusan mereka itu. Jika seseorang ada konflik lalu 
mencari saya, (Shifu tersenyum) saya akan menugaskan dia mencari orang bersangkutan. 
Oleh sebab itu saya tahu tingkat kesulitan kalian. Akan tetapi dibicarakan sebaliknya, jika 
dapat melakukan dengan baik di tengah tingkat kesulitan tersebut, bukankah itu adalah 
keagungan De? Di tengah Xiulian bukankah mengutamakan gigih maju, peningkatan yang 
cepat serta melangkah dengan lebih baik di atas jalan Dewa? Shifu mengerti keadaan 
kalian, namun juga jangan membuat para praktisi terlampau kecewa. 

Betul, hal-hal tersebut tidak ingin diberitahukan kepada Shifu. Jika pemikirannya 
atas dasar tidak ingin menambah kerepotan bagi Shifu, ini masih bisa dimaklumi. Tetapi 
jika anda bertitik tolak pada hati manusia biasa, ingin menutupi sesuatu, itu adalah 
masalah Xinxing dari orang Xiulian. Sesungguhnya Shifu tidak ingin tahu, benar-benar 
tidak ingin tahu, akan tetapi keterikatan anda itu akan dicengkeram oleh kekuatan lama. 

Pengikut: Kami pengikut daratan Tiongkok yang datang ke luar daratan akibat 
mengalami penganiayaan, apakah boleh juga membuat gugatan dari luar daratan 
ditujukan kepada kejaksaan agung Tiongkok dan mahkamah agung Tiongkok, untuk 
menuntut Iblis Jiang? 

Shifu: Tentu saja boleh, semua itu boleh, ini semua tidak ada masalah. Karena pada 
awalnya ketika pengikut Dafa di masyarakat internasional menggugat kejahatan, juga 
adalah dilakukan oleh para pengacara pengikut Dafa bersama pengikut Dafa di luar 
daratan. 

Pengikut: Berdasarkan kondisi media sekarang ini, saya pribadi merasa mutu artikel sulit 
memenuhi tuntutan. 

Shifu: Mutu media bila ingin dibuat baik, harus ada sebuah grup staf profesional yang 
baik. Bicara sampai di sini, saya malah teringat pada satu hal. Sering sekali judul yang 
digunakan pada artikel internet tampaknya benar tetapi sebenarnya salah, membuat 
orang tidak dapat mengerti. Bagaimana tata bahasa Mandarin ini sampai jadi tidak 
dimengerti? Orang tidak mengerti apa arti dari judul tersebut, maka kalian harus 
memerhatikan hal-hal ini. 

Pengikut: Berdasarkan kondisi media sekarang ini, saya pribadi merasa mutu artikel sulit 
memenuhi tuntutan teknis. Perbedaan internal dalam pembuatan berita agak besar, 
terasa dinamika penyelamatan manusia melalui pemberitaan kurang efektif. Tidak tahu 
bagaimana berbuat baru dapat mencapai kriteria yang Shifu inginkan. 

Shifu: Padahal kalian tidak perlu khawatir begitu banyak. Shifu sudah sangat puas 
dengan hal-hal yang kalian kerjakan. Media telah memerankan fungsi yang sangat besar, 
dalam klarifikasi fakta, anti-penganiayaan dan penyelamatan manusia benar-benar telah 
memerankan fungsi yang sangat besar. Tentu saja akan lebih baik bila artikelnya ditulis 
dengan lebih baik, anda menghendaki ditulis secara begini, dia menghendaki ditulis 
secara begitu, jika terjadi perdebatan dalam hal ini juga tidak benar. Sama seperti dahulu 



21 

 

menyangkut kerja sama kalian dalam suatu proyek, selalu mempermasalahkan ide siapa 
yang lebih baik, cara anda tidak layak, cara itu tidak layak, dikarenakan hal ini sehingga 
memengaruhi pekerjaan yang ingin dilakukan, sulit sekali apa yang dilakukan seseorang 
benar-benar dapat memuaskan semua orang. Jika dapat dilakukan dengan lebih baik 
tentu bagus, jika tidak dilakukan begitu baik, juga jangan membuat pekerjaan jadi terlantar. 
Ada sebagian hal walau tidak dilakukan begitu baik, juga dapat memerankan fungsi; jika 
dilakukan dengan lebih baik tentu akan lebih berfungsi; tetapi jangan membuat pekerjaan 
jadi terlantar, jangan membiarkan dia tidak berfungsi. 

Pengikut: Kondisi saya setelah datang ke Amerika Serikat selalu tidak sebaik di daratan 
Tiongkok. Ada sejumlah konsep pascalahir, walau jelas-jelas tahu itu tidak baik, namun 
justru sulit untuk dilupakan, saya merasa malu pada Shifu. 

Shifu: Jika dapat mengetahui, saya rasa ini sudah sangat baik, ini adalah awal dari 
perubahan. Karena anda dapat menyadarinya. Ada sebagian praktisi daratan Tiongkok 
tidak menyadari, dia masih menerjang ke depan dengan sekuat tenaga. Dia merasa 
pekerjaan yang kalian lakukan mengapa seperti itu. Setelah menyadari, dia baru dapat 
melakukan pekerjaan bersama kalian, khalayak di masyarakat internasional baru dapat 
menerima. Ada kalanya secara sengaja ingin dilakukan bagaimana, ingin agar orang lain 
mengubah cara pemahamannya, mereka jadi tidak mengerti apa yang anda lakukan, ini 
akan timbul kerunyaman. 

Pengikut: Mengenai masalah gugatan terhadap para kader partai jahat tingkat menengah 
dan bawah yang dosanya luar biasa besar, dengan dakwaan penculikan, kejahatan 
penyiksaan, kejahatan genosida, kejahatan anti-kemanusiaan dan lainnya, di antara 
pengikut terdapat perbedaan pendapat, yang satu beranggapan jangan menggugat 
mereka, kita harus mencari ke dalam, satu lagi beranggapan mereka harus digugat. 

Shifu: Saya seyogianya berpikir demikian, sebagai pengikut Dafa, menyelamatkan 
manusia adalah sebagai pokok, sama seperti yang tadi saya katakan, di tengah 
kebohongan yang meracuni, ada banyak orang, termasuk para kader maupun polisi, 
sesungguhnya kehidupan itu sendiri tidak jahat, kehidupan itu sendiri bukanlah kader 
jahat. Boleh jadi kehidupan tersebut masih berupa kehidupan yang sangat baik, namun di 
bawah indoktrinasi kebohongan budaya partai jahat, dia telah disesatkan, sehingga dia 
telah berbuat demikian. Tentu saja ada juga yang jelas tahu, namun atas dorongan 
kepentingan pribadi, dia telah melakukannya, saya kira masih harus beri mereka 
kesempatan untuk mendengar fakta kebenaran. Jika mereka semua dituntut, 
sesungguhnya ini bukan yang harus kalian lakukan. Yang harus kita lakukan adalah 
menghentikan penganiayaan ini. Perasaan balas dendam semacam itu, misalnya siapa 
telah menganiaya kita, siapa telah berbuat bagaimana, perasaan balas dendam semacam 
itu tidak semestinya ada pada kalian. Sebagaimana orang Xiulian, semata-mata 
menyelamatkan manusia. Kamu telah menganiaya saya, kelak bagaimanapun saya harus 
menghukum kamu, jika demikian bukankah anda telah menjadi manusia biasa? Perasaan 
balas dendam seperti itu tidak semestinya ada. 
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Tetapi saya juga beri tahu kalian, semua yang terlibat dalam penganiayaan 
terhadap Falun Gong, mereka harus membayarnya. Pernah pada satu kesempatan 
seorang pengikut Dafa mengatakan kelak orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan 
bagaimana kita menjeratnya dengan hukum, saya mengatakan apakah masih perlu anda 
tangani urusan itu? Sekarang betapa seriusnya mereka ditangkapi? Bahkan lalat dan 
harimau sekaligus ditumpas, (Shifu tersenyum, para pengikut bertepuk tangan) dan juga 
dilakukan dengan tindakan keras. Falun Gong belum direhabilitasi, karena masih ada 
sebagian orang belum terselamatkan, ada sebagian praktisi belum meningkat dalam 
Xiuliannya, jika telah berakhir maka habislah sudah, oleh sebab itu sekarang kekuatan 
lama tidak menghukum mereka dengan dalih rehabilitasi Falun Gong, tidak dapat dengan 
dalih rehabilitasi Falun Gong untuk menjerat mereka secara hukum. Sedangkan orang-
orang tersebut, selama penganiayaan terhadap Falun Gong, kejahatan ingin agar mereka 
bisa terlibat dalam menganiaya Falun Gong, digunakan kebohongan yang jahat untuk 
memikat mereka, agar mereka korupsi, agar mereka bobrok, agar mereka melakukan 
kejahatan apa pun, diberikan pula kekuasaan bagi mereka, tepat adalah orang-orang 
tersebut, semuanya sedang dihukum, dibenahi dengan dakwaan “oknum bobrok”, 
“koruptor”. Anda lihatlah sekarang adalah demikian, setelah diamati telah mengerti, 
dikatakan itu adalah pembalasan atas perbuatannya, sesungguhnya kalian sangat jelas, 
justru dengan cara yang demikian sedang membenahi orang-orang tersebut, supaya 
dalam lubuk hati mereka sendiri tahu bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya, 
tetapi tidak dengan dalih sebagai penganiaya membenahi orang-orang tersebut, 
dikarenakan hal-hal pengikut Dafa belum selesai dikerjakan. 

Pengikut: Saya menyiarkan acara Shen Yun di internet dalam negeri Tiongkok kepada 
teman pemakai internet, mendapat tentangan dari praktisi luar daratan. Mengapa boleh 
membagikan DVD Shen Yun, namun tidak boleh menyiarkannya di internet? 

Shifu: Memang tidak boleh menyiarkannya di internet, saya sudah mengatakan hal ini. 
Karena sekali disiarkan di internet, maka tidak ada batas antara dalam negeri dan 
internasional, efek penyelamatan manusia di lapangan oleh Shen Yun jadi terpengaruh. 
Begitu ada sebagian orang telah melihat DVD, dia semestinya datang menyaksikan 
pertunjukan, namun dia telah melihat DVD-nya, maka dia tidak datang lagi menyaksikan, 
yang seharusnya diselamatkan tidak berhasil diselamatkan, karena DVD tidak memiliki 
daya kekuatan yang begitu besar. Lalu mengapa di dalam negeri Tiongkok boleh 
membagikan DVD? Karena Shen Yun tidak dapat pergi ke sana, seberapa besar DVD itu 
dapat berfungsi biarlah dia berfungsi sebegitu besar, demikianlah yang dipertimbangkan, 
lagi pula DVD juga mudah dibajak, jangan melakukan sesuka kehendak hati, maka tidak 
boleh sembarangan menyiarkan DVD Shen Yun di internet. 

Pengikut: Shifu menghendaki kami dari media berguru pada Shen Yun, tetapi jenjang 
pengurus kami mengatakan, pemain Shen Yun berusia muda dan baik syaratnya, 
sedangkan kami tua dan tidak punya pengalaman, keadaannya tidak sama. 

Shifu: (Hadirin tertawa) Berguru pada Shen Yun adalah belajar cara pengolahan dan 
pengalaman mencapai keberhasilan, bukankah itu yang dipelajari? Pemain Shen Yun 
direkrut yang berusia muda karena kebutuhan. Bagi pengikut Dafa mana bisa dikatakan 
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anda berusia muda maka dapat Xiulian, lagi pula bukan untuk menjadi pemain, 
seharusnya tidak jadi masalah. Jangan menggunakan alasan apa pun menutupi apa yang 
harus dilakukan oleh pengikut Dafa namun tidak dilakukan. 

Pengikut: Ada sebagian rekan praktisi terlibat dalam proyek media, tidak punya waktu 
ikut klarifikasi fakta di garis terdepan. Apakah dapat meluangkan waktu ikut serta dalam 
klarifikasi fakta secara langsung? 

Shifu: Media dikelola dengan baik akan berdinamika sangat kuat pula dalam klarifikasi 
fakta dan penyelamatan manusia, juga dapat secara tepat waktu mengekspos 
penganiayaan kejahatan di daratan Tiongkok dan kebobrokan partai jahat. Tentu saja 
kebobrokan PKT tidak ada hubungannya dengan penganiayaan, tetapi oknum-oknum 
yang bobrok itu semua adalah penganiaya Falun Gong, supaya orang-orang di dunia tahu 
mereka terlibat dalam penganiayaan. Saya pernah mengatakan mereka yang menganiaya 
pengikut Dafa semua harus membayar berlipat ganda di tengah pembalasan karma. 
Kalian coba lihatlah sekarang di daratan Tiongkok keadaannya bagaimana? Mereka yang 
ketika itu menganiaya Falun Gong, yang menciptakan suasana teror merah, yang ketika 
itu menimbulkan tekanan mental bagi pengikut Dafa, sekarang mereka semua sedang 
menanggung, oknum-oknum yang bobrok itu semua sedang menanggung, bukankah 
begini keadaannya? (Hadirin tepuk tangan) 

Pengikut: Situs Web Minghui menginginkan lokasi materi Dafa di daratan Tiongkok 
bertebaran di mana-mana, berkomunikasi dengan Situs Web Minghui secara tunggal, 
namun ada sebagian koordinator tidak memerhatikan keselamatan lokasi materi, dengan 
dalih “berkoordinasi secara satu tubuh” bepergian ke mana-mana, dan menguasai lokasi 
materi dalam genggaman tangannya, semua rekan praktisi yang berkaitan dengan materi 
Dafa  beraktivitas mengitari dia. 

Shifu: Sifat hati manusia, tepat adalah sifat hati manusia. keterikatan terhadap nama dan 
kepentingan, sifat memamerkan diri, itu merupakan keterikatan hati yang ingin menang 
sendiri. Tak peduli keselamatan para praktisi, sehingga menimbulkan kesulitan dan 
bahaya bagi pengikut Dafa. Semua orang yang seperti ini, semua yang bepergian ke 
mana-mana, yang menguasai status para praktisi, niat hati semacam itu semuanya tidak 
benar. Di antaranya juga ada sebagian yang bermaksud tersembunyi. Maka harus 
perhatikan masalah-masalah ini, jangan beri kesempatan bagi orang-orang tersebut. 

Pengikut: Saya melihat banyak rekan praktisi yang terlibat dalam media mencurahkan 
banyak waktu dan jerih payah, namun banyak di antaranya tidak mematut diri dengan 
tuntutan tinggi, tidak mau belajar, dalam melakukan pekerjaan sangat tidak profesional, 
sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan manusia biasa, oleh sebab itu 
saya sangat pesimis terhadap media kita apakah benar-benar dapat menjadi media 
berskala besar di dunia. 

Shifu: Betul, ada sebagian orang memang menganut pemikiran sementara bergelut 
dalam pekerjaan, dia tidak pernah berpikir pekerjaan apa yang sedang dia lakukan. Saya 
berbicara dengan penanggung jawab media, bahwa kalian kelak pasti menjadi media 
terbesar yang bersifat global, kalian punya tanggung jawab besar untuk mengelola media 
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dengan baik, hal-hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, kelak masyarakat manusia akan 
terus mewariskannya, media kalian juga akan terus diwariskan, menjadi media utama 
dalam masyarakat manusia. Karena di saat manusia tahu bahwa kalian sedang 
menyelamatkan mereka, coba kalian pikirkan, mereka akan bagaimana menyikapi 
pekerjaan yang dilakukan oleh pengikut Dafa? Mereka akan memandangnya sebagai 
suatu kemuliaan. (Tepuk tangan) Tetapi sebagian dari kalian malah tidak melakukan 
dengan semestinya, minimal anda tidak melakukan dengan semestinya, bukankah 
demikian? Semua orang juga ingin menambah kehormatan bagi proyek pengikut Dafa, 
anda yang berada di dalam malah tidak berperan menambah kehormatan, bahkan 
berperan sebaliknya, itu tentu tidak sepatutnya. 

Pengikut: Pelurusan Fa sudah hampir sampai tahap akhir, banyak praktisi tidak mengerti 
mengapa situasi di Hongkong kian hari kian jahat, terus saja tak berkesudahan? 

Shifu: Sesungguhnya kalian pikirkan, situasi di Hongkong jika dibandingkan dengan awal 
penganiayaan, bukankah sudah lebih mantap daripada waktu itu? Bagaimana bisa 
dikatakan kian hari kian jahat? Sekarang klarifikasi juga sudah mudah dilakukan, kegiatan 
pemunduran partai dalam satu hari yang mundur cukup banyak, hal demikian apakah dulu 
dapat diwujudkan? Tentu tidak dapat. Mengenai gangguan kejahatan, Hongkong itu 
tempat apa? Di situ adalah mulut kejahatan, anda berada di sana mencabut gigi 
kejahatan, bukankah begitu? (Shifu tersenyum) Saya katakan pengikut Dafa luar biasa, 
jangan memedulikan kesulitan-kesulitan itu, kekuatan lama beranggapan memang harus 
seperti itu. Kejahatan juga tidak dapat mengusik anda, tetapi juga tidak memperkenankan 
anda begitu mudahnya dengan berenak-enakan, ini adalah jalur pengikut Dafa, ini adalah 
kesulitan yang dilimpahkan secara paksa oleh kekuatan lama kepada pengikut Dafa. 
Gangguan dan kerunyaman ini, juga adalah bawaan dari orang yang anda selamatkan, 
utang karma manusia dapat dimanfaatkan oleh kejahatan, untuk berperan sebagai 
perintang. 

Pengikut: Di sekitar saya sudah ada tiga rekan praktisi timbul gejala kemunduran 
inteligensi dan bereaksi lamban dalam taraf yang berbeda, menurut dokter ini disebabkan 
oleh menyusutnya otak kecil. Satu di antaranya sudah meninggal dunia. 

Shifu: Jika ini terjadi di daratan Tiongkok pasti diakibatkan oleh penganiayaan. Jika 
terjadi di luar daratan, pengikut Dafa yang berpengalaman semua tahu, tidak ada hal 
apapun yang terjadi secara kebetulan pada diri pengikut Dafa. Saya katakan benar-benar 
harus mengamati diri sendiri secara sungguh-sungguh di dalam Xiulian. Jangan 
memandang ringan terhadap hal-hal yang menurut anda bukanlah hal yang besar. 
Pandanglah masalah atas dasar kriteria Xiulian, sesuatu yang anda pandang sebagai 
masalah kecil, oleh kekuatan lama dipandang dari sikap pengikut Dafa, dia tidak 
menganggapnya kecil. Kalian merasa ada sebagian hal tidak penting, itu acap kali adalah 
menggunakan kriteria manusia biasa untuk mengukur diri sendiri, bukan dengan Fa 
mengukurnya! Sesungguhnya pengikut Dafa semuanya luar biasa, termasuk yang seperti 
mereka itu, semua adalah berkorban demi membela Dafa, demi menyelamatkan manusia 
di tengah membuktikan kebenaran Fa sehingga dianiaya, saya juga memandangnya 
demikian. Akan tetapi, saya merasa tidak selayaknya—pengikut Dafa hanya sekian 
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banyak, menghadapi manusia di seluruh dunia sebanyak 7 miliar, seberapa banyak yang 
dapat kita selamatkan? Di saat membutuhkan orang, namun dia telah pergi. 

Pengikut: Rekan praktisi yang mengklarifikasi fakta di tempat wisata beranggapan, 
orang-orang dari daratan Tiongkok dalam jangka panjang berada di bawah kendali partai 
jahat, sekalipun mereka ingin melakukan tiga pemunduran juga tidak berani 
menyatakannya secara jelas, maka di saat menanyakan mereka apakah ingin 
mengundurkan diri, asalkan pihak bersangkutan menganggukkan kepala atau tersenyum, 
maka rekan praktisi boleh membantunya melakukan tiga pemunduran. 

Shifu: Itu tidak benar, tidak benar! Harus dia yang menyetujui. Jika dia tidak menyatakan 
diri, tidak mengatakan, itu tidak dapat diperhitungkan. Karena apa yang dia bicarakan 
adalah demi berbuat sesuatu untuk partai jahat, demi berkontribusi bahkan berkorban diri 
untuk partai jahat, kata-kata itu adalah diucapkan oleh dia.   

Pengikut: Pada masa awal penganiayaan, ada praktisi telah membuat buku Dafa yang 
tidak sesuai ketentuan, ada pula yang membuat kalung dengan menggunakan foto Guru 
terhormat, setelah kami lihat lalu kami memintanya, agar rekan praktisi tidak membuat 
dan menyebarkannya lagi. Barang yang berada di tangan kami, kami senantiasa tidak 
berani menanganinya. 

Shifu: Ada sebagian materi Dafa yang sudah lewat waktu, buku Dafa yang salah cetak, 
saya sudah beri tahu mereka boleh dibakar. Tetapi di saat membakar, jangan terlalu 
sembarangan, boleh dibakar. 

Pengikut: Di kota Harbin beberapa tahun lalu pernah terjadi peristiwa pengumpulan dana, 
berpidato mengacaukan Fa dan lainnya, lagi pula selanjutnya terus eksis secara jangka 
panjang. Banyak praktisi yang terlibat hingga kini masih saja tidak menyadari 
kesalahannya, masih belum memulihkan kerugiannya, tapi ada di antaranya yang 
penampilannya seakan-akan sangat gigih maju, sesungguhnya adalah menghindar dan 
menutupi kesalahannya. Kita bagaimana harus berbuat? 

Shifu: Ada sebagian orang bergabung melakukan hal-hal tanpa tujuan di dalam Dafa, ada 
sebagian orang mencari peluang dalam Dafa demi kepentingan pribadi. Hal ini ada yang 
dikarenakan orang bersangkutan tidak gigih maju dalam Xiulian, ada yang memang 
mempunyai maksud tersembunyi, mengambil kesempatan atas sifat kebaikan pengikut 
Dafa. Maka anda sekalian harus sangat hati-hati menghadapi hal-hal tersebut. Anda 
memberi bantuan, memberi bantuan dana kepada dia, anda harus mengetahui apa yang 
dia lakukan, harus sangat jelas, jika tidak maka anda tidak dapat berbuat demikian. Walau 
anda telah memberi uang kepadanya, berarti anda mendukung dia melakukan hal itu, 
anda juga bersalah, oleh sebab itu kekuatan lama tidak akan memandang anda sebagai 
orang yang terperangkap dalam penipuan, dia menganggap anda adalah satu kelompok 
dengannya, anda mendukungnya, maka anda sekalian harus sangat berhati-hati terhadap 
hal-hal tersebut. 

Ketika saya membicarakan masalah ini, lalu ada orang berpikir: saya dalam pikiran 
tidak pernah berpikir demikian, saya adalah pengikut Dafa, bagaimana saya bisa berniat 
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mendukung dia? Penampilan seseorang dan akibat dari suatu kejadian, itu barulah 
merupakan penampilan sesungguhnya dari sebuah kehidupan, Dewa adalah demikian 
memandangnya. Bukan menurut apa yang dikatakan oleh kehidupan tersebut namun 
yang dilakukan adalah hal yang berbeda, demikianlah kehidupan tingkat tinggi itu 
memandang masalah. Ada orang memang telah ditakdirkan bagi dia untuk berbuat 
demikian. Dia di mulut mengatakan yang baik-baik, namun hasil yang dilakukan adalah 
sebaliknya, banyak orang telah ditakdirkan penampilannya memang demikian. Saya 
dahulu pernah mengatakan, ketika Dafa disebarkan secara luas, segala kehidupan akan 
datang demi Dafa, akan tetapi belum tentu semuanya datang demi mendapatkan Fa, 
banyak sekali yang datang memerankan fungsi yang negatif. 

Pengikut: Dalam jangka panjang selama ini, di berbagai tempat di daratan Tiongkok 
selalu ada cukup banyak rekan praktisi selaku koordinator yang berkemampuan sangat 
besar, yang seharusnya dapat memerankan fungsi lebih besar, telah mengalami 
penganiayaan berat, juga termasuk penganiayaan dalam bentuk gangguan berupa 
perselisihan dan penyingkiran dari rekan praktisi, serta karma penyakit. Apakah hal ini 
terdapat penyebab dari peran negatif yang pernah dia lakukan dalam pekerjaan? 

Shifu: Kondisi di daratan Tiongkok sangat kompleks, begitu pikiran sedikit tidak benar, 
celah kekosongan ini akan segera dimanfaatkan oleh kekuatan lama, oleh sebab itu harus 
ekstra hati-hati dalam hal Xiulian diri sendiri dan motivasi kerja, karena bagaimanapun 
anda berada di tengah lingkungan yang merah, yang diliputi teror. 

Pengikut: (Terjemahan) Saya adalah pengikut Dafa Turki, sejumlah pengikut lama tidak 
ikut serta dalam belajar Fa bersama dan proyek Dafa, kita bagaimana dapat menjadi 
sebuah kesatuan? 

Shifu: Sebenarnya saya pernah mengatakan kepada penanggung jawab Eropa, pada 
masa awal penganiayaan, peran praktisi Eropa sangat besar, dinamika menentang 
penganiayaan sangat kuat, niat pikiran kalian benar-benar dapat menyatu, kemudian 
berangsur-angsur kian lama kian mengendur. Maka saya mengatakan kepada 
penanggung jawab Eropa, bagaimana agar dapat membuat anda sekalian menyikapi 
Xiulian dengan serius, benar-benar dapat seperti seorang pengikut Dafa. Jika anda tidak 
dapat mencurahkan upaya keras dalam hal Xiulian, maka praktisi akan terpencar dan 
hilang, selanjutnya hanya secara formal mengumpulkan mereka, persis seperti manusia 
biasa berkumpul melakukan sesuatu hal, tidak ada bedanya, dengan demikian tentu tidak 
dapat mempertahankan mereka. Karena sebagai suatu kehidupan, dia adalah demi 
mendapatkan Fa, demi Xiulian, konsep pascalahir yang telah memengaruhi mereka 
mendapatkan Fa, memengaruhi mereka melangkah maju ke depan. Mereka tidak sadar 
akan hal-hal tersebut, praktisi lama harus membimbing mereka atas dasar Fa. 

Pengikut: Saya melihat masalah utama dalam pengelolaan media adalah terlampau 
mengejar hasil dan keuntungan di depan mata, praktisi bidang pemasaran disemangati 
dengan kepentingan nama dan keuntungan, mereka dibagi menjadi individual, saling 
bersaing, saling melindungi dan merahasiakan diri. Dalam rapat juga tidak dapat 
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berbicara bebas, dengan demikian telah membatasi kemampuan dan kecerdasan sebagai 
orang Xiulian. 

Shifu: Betul. Ini merupakan kebiasaan buruk orang Tiongkok zaman sekarang. Ada yang 
mengatakan bahwa orang daratan Tiongkok tidak mampu berdagang dalam skala besar. 
Saya beri tahu anda sekalian, bagaimana sikap orang di masyarakat internasional 
berdagang? Tak peduli mereka berdagang besar ataupun kecil, dianggapnya sebagai 
bagian dari kehidupan sendiri, dia sepenuh hati melakukannya dengan baik, dan 
dikerjakan dalam jangka waktu panjang. Mentalitas seperti ini dapat membuat sikap kerja 
dan mutu produk jadi sangat baik. Banyak orang daratan Tiongkok justru ingin segera 
menjadi kaya, mengerjakan sesuatu tidak direncanakan secara jangka panjang, orang-
orang di negara lain tidak akan berpikir demikian, mereka menganggap usaha yang 
dikelola adalah sebuah pekerjaan, adalah kehidupan diri sendiri, hanya ingin 
mendapatkan imbalan yang setimpal, cara berpikir mereka adalah demikian. Beberapa 
cara kerja kalian dalam media dan berbagai proyek, kadang kala juga dapat 
menampakkan gaya semacam itu, hal-hal tersebut harus diperhatikan. 

Pengikut: Banyak lokasi wisata di Taiwan saat kami melakukan klarifikasi fakta 
mengalami gangguan oleh kelompok jahat, bagaimana menghadapinya. 

Shifu: (Shifu tersenyum) Pokoknya memang begitu sulit, kejahatan sedang 
memanfaatkan celah-celah masyarakat bebas. Mata-mata PKT telah memanfaatkan 
peluang masyarakat bebas atas kebebasan menyampaikan pendapat itu. Sesungguhnya 
partai jahat PKT adalah iblis, pada masa perang dingin, atau pada masa awal partai jahat 
baru muncul di dunia, masyarakat seluruh dunia semua menentangnya, berbagai 
pemerintah di seluruh dunia juga membatasinya, tidak mengizinkan keberadaan mereka, 
bahkan tidak mengizinkan mereka mengadakan kegiatan, pertemuan maupun pawai, 
semua tidak diperbolehkan, mereka dipandang sebagai iblis, itu memang benar-benar 
bagaikan air bah dan binatang buas. Akan tetapi sekarang orang-orang di masyarakat 
internasional, lambat laun pemikirannya telah mengendur, menganggap partai jahat di 
Eropa Timur semua telah runtuh, sehingga makin lama makin mengendur, maka mereka 
berani terang-terangan berteriak sambil mengibarkan bendera partai jahat di Taiwan yang 
anti komunis. Itu memang benar-benar aneh dipandang. Tapi tak peduli bagaimanapun, 
anda sekalian anggaplah itu sebagai suatu tingkat kesulitan, apa yang harus dikerjakan, 
anda kerjakan saja, jangan terpengaruh olehnya, maka dia sudah tidak berarti lagi. 

Pengikut: Menggantungkan selebaran pada pegangan kunci pintu setiap rumah, sudah 
menjadi salah satu bentuk kita dalam memperkenalkan Shen Yun. Setiap tahun 
koordinator mengundang banyak praktisi dari luar daerah yang baru keluar dari daratan 
Tiongkok terjun dalam proyek ini. Cara kerja koordinator adalah menerima sumbangan 
uang atau barang dari praktisi setempat, untuk keperluan biaya konsumsi dan akomodasi 
praktisi luar daerah tersebut, biaya ini tidak dimasukkan dalam biaya pengeluaran Shen 
Yun, juga tidak ada penyimpulan dana pemasukan dan pengeluaran yang sepenuhnya 
transparan. Pada umumnya koordinator bertugas penuh dalam mempromosikan Shen 
Yun, biaya hidupnya mungkin menjadi tanggungan sangat besar bagi dia, bersamaan itu 



28 

 

dia akan membantu praktisi dari luar yang tidak memiliki dokumen identitas untuk 
mengajukan permohonan suaka politik, perbuatan demikian apakah akan berakibat 
memanfaatkan kesempatan mempromosikan Shen Yun untuk mengurus suaka politik? 

Shifu: Saya berpikir demikian, ada sebagian daerah ingin agar situasi penyebaran Shen 
Yun bisa berjalan, maka minta keikutsertaan praktisi dari beberapa daerah lainnya dan 
sejumlah praktisi baru. Dikatakan secara serius, jika bukan menyangkut bagian yang 
krusial, seharusnya tidak ada masalah. Menggantungkan selebaran iklan di pegangan 
kunci pintu, anda tidak perlu melakukan klarifikasi secara langsung, sebetulnya tidak ada 
masalah. Pada masa awal partai jahat PKT mengacau sangat serius, Shen Yun di 
masyarakat juga belum begitu terkenal, orang-orang juga tidak tahu, pembuatan iklan 
Shen Yun yang digantung di pegangan pintu waktu itu juga tidak begitu anggun, maka 
orang menganggapnya sebagai iklan sampah, ditambah lagi mata-mata partai jahat 
mengacau dan menyebarkan desas-desus. Namun sekarang sudah tidak sama, 
setidaknya di Amerika Serikat, siapa pun mengenal Shen Yun, orang dewasa dan anak 
kecil semua mengenal Shen Yun, semua tahu Shen Yun merupakan pertunjukan tingkat 
tinggi, adalah peringkat satu, maka ketika anda pergi ke daerah komunitas terpandang 
menggantungkan iklan yang dibuat sangat anggun itu di pegangan kunci pintu, saya beri 
tahu kalian, mereka sama sekali tidak merasa antipati, semua merasa kenal, oh Shen Yun. 
Mereka berpikir dalam benak: ini adalah pertunjukan yang harus kita tonton. Pada 
umumnya adalah demikian. Akan tetapi di daerah tertentu juga ditemui satu-dua individu 
yang menyampaikan keluhan melalui telepon, namun sekali anda periksa, mereka adalah 
orang Tiongkok yang sengaja melakukannya, jika mereka bukan teracuni oleh PKT, maka 
mereka sendiri justru adalah mata-mata, bermaksud melakukan hal-hal yang merusak. 
Jangan sampai terpengaruh olehnya. 

Pengikut: Majalah yang tidak mengandung isi klarifikasi, sangat memboroskan sumber 
tenaga, juga tidak memperoleh profit, apakah perlu dikerjakan? 

Shifu: Tidak melakukan klarifikasi fakta, tentu tidak benar, pengikut Dafa untuk apa 
terlibat dalam pekerjaan itu? Tapi jika menyangkut seberapa besar daya klarifikasi, itu 
merupakan hal lain lagi. Jika yang dikelola adalah perusahaan manusia biasa, saya tidak 
menentang, anda sekalian juga bekerja di tengah masyarakat manusia biasa, biaya hidup 
anda ini tetap harus dipikirkan. Jika media yang dikelola pengikut Dafa demi menembus 
kalangan masyarakat arus utama, maka artikel klarifikasi sedikit, itu merupakan masalah 
cara penyajian. Untuk menembus kalangan arus utama, banyak memuat artikel klarifikasi 
memang tidaklah benar. 

Pengikut: (Terjemahan) Koordinator proyek kadang kala menyampaikan kepada kami 
perkataan yang Shifu sampaikan kepadanya, bagaimana kita menyikapi informasi dari 
tangan kedua ini? (Hadirin tertawa) 

Shifu: (Shifu tertawa) Ya, ada sebagian penanggung jawab melakukan suatu hal tidak 
dapat dilanjutkan lagi, lalu mengetengahkan Shifu. Shifu yang mengatakan, Shifu 
bagaimana mengatakan. Sesungguhnya, ketika anda menyampaikan Shifu bagaimana 
mengatakan, dalam benak praktisi langsung terpikir dan tahu kemampuan anda tidak 
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mencukupi, anda sedang mengusung nama Shifu. (Para pengikut bertepuk tangan) Maka 
kadang kala ada beberapa orang menjumpai masalah besar atau kecil, selalu ingin 
mencari Shifu, sekarang saya tolak semuanya. Mereka ingin mendapatkan pembenaran 
dari Shifu, sebagian besar karena mengalami rintangan. Begitu saya menyatakan sikap, 
dia di balik itu mengatakan serangkaian kata yang berlainan, mengatakan Shifu telah 
membenarkan. Sesungguhnya saya dahulu selalu berkata demikian, bila dia mengatakan 
suatu hal dilakukan begini atau begitu, mohon Shifu lihat apakah benar, saya katakan 
proyek pengikut Dafa, semuanya Shifu tidak menentang, anda rasa bagaimana sebaiknya 
dilakukan maka lakukanlah. Wah, dengan sepatah kata tersebut, dia pulang lalu berkata, 
Shifu telah membenarkan, kita lakukan demikian saja. Jika masih tidak dituruti maka lebih 
lanjut dikatakan “Ini telah dibenarkan oleh Shifu.” (Hadirin tertawa) Dengan begitu sudah 
berbeda perkataannya, benarkah? Oleh sebab itu kadang kala saya tidak menemuinya. 

Xiulian adalah masalah anda sendiri, bagaimana dilakukan dengan baik, 
bagaimana bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan praktisi, itu adalah jalan yang 
harus anda tempuh, merupakan bagian dari Xiulian anda, bagaimana anda malah 
mendorongnya ke Shifu sini? Bagaimana anda dapat menolaknya? 

Pengikut: 8.000 lebih pengikut Dafa dari 50 lebih negara dan daerah menyampaikan 
salam kepada Shifu. (Seluruh pengikut bertepuk tangan meriah dalam jangka panjang) 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Shifu Heshi) Xiulian adalah pokok, 
menyelamatkan manusia adalah tanggung jawab kalian, keduanya ini harus dilakukan 
dengan baik. Saya pikir konferensi Fa kita, setiap kali anda tahu berapa banyak uang 
untuk membeli tiket pesawat? Sebuah bilangan yang mahabesar. Konsumsi dan 
akomodasi, berapa besar biaya ini? Sumber daya Dafa, terutama di masyarakat 
internasional, semua adalah sangat terbatas. Kita jangan membuat konferensi Fa menjadi 
formalitas belaka, juga jangan dijadikan sebuah jalan bagi diri sendiri untuk menyebarkan 
berita tentang apa lagi yang telah Shifu bicarakan. Yang Shifu harapkan adalah kalian 
dapat meningkat lebih cepat, melalui konferensi Fa ini dapat benar-benar mengatasi 
rintangan yang dijumpai dalam Xiulian diri sendiri, oleh sebab itu jangan setelah 
konferensi Fa selesai, keluar dari sini tidak ada hasil apa pun yang didapatkan. 

Ini bukanlah pertemuan, bukan sebuah pertemuan untuk kita bertemu muka. 
Xiulian adalah serius. Mengapa kekuatan lama melakukan penganiayaan sedemikian 
rupa? Mengapa situasi bisa begitu kejam? Mereka jelas menyikapinya dengan serius! 
Kalian sedang mengultivasi diri sendiri, jika masih tidak serius, maka akan menyia-
nyiakan harapan diri sendiri, bahkan lebih menyia-nyiakan harapan kehidupan yang akan 
anda selamatkan. Maka saya harap anda sekalian dapat gigih maju, perkataan memang 
diucapkan demikian, anda dapat memahami Fa seberapa banyak, itu semua tergantung 
kultivasi anda sendiri. Sebagai Shifu tentu mengharapkan anda melangkah di atas jalan 
Dewa ini dengan lebih cepat, lebih baik lagi. Terima kasih kepada anda sekalian. (Shifu 
heshi, para pengikut bertepuk tangan dalam jangka panjang. Shifu melambaikan tangan 
ke seluruh arena menyampaikan salam. Shifu meninggalkan ruangan, para pengikut tetap 
berdiri, terus bertepuk tangan ke arah kepergian Shifu.) 


