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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional Tahun 2012 di Ibu Kota AS
Li Hongzhi
14 Juli 2012 di Washington DC
(Segenap hadirin berdiri tepuk tangan dengan meriah)
Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) (Para pengikut
lanjut bertepuk tangan dengan meriah) Anda sekalian duduklah.
Konferensi Fa skala besar yang kita adakan setahun dua kali, semuanya terpusat di
Amerika Serikat, dan juga masih terpusat di wilayah timur. (Shifu tersenyum) Kadang kala
saya berpikir, jika anda sekalian tidak dapat memperoleh suatu hasil dalam konferensi Fa,
maka yang anda peroleh tidak dapat menutupi kerugian, karena biaya perjalanan dan tiket
pesawat pulang pergi, biaya tersebut amat besar, maka saya tidak ingin mengadakan
konferensi Fa skala besar yang begitu banyak, sebenarnya juga agar sedapat mungkin
mengurangi beban ekonomi para pengikut Dafa. Tak peduli bagaimanapun, melalui
konferensi Fa memang benar telah menyelesaikan sejumlah masalah, karena setelah
konferensi Fa masih ada beberapa rapat yang menyangkut proyek Dafa, ini juga berupa
suatu rapat bersama yang sulit diperoleh, kita semua duduk bersama dapat secara
sungguh-sungguh menyelesaikan sejumlah masalah, ini sangat baik.
Ditinjau dari keadaan sekarang ini, anda sekalian tahu, seluruh dunia telah berubah
sikapnya terhadap Falun Gong. Di saat awal penganiayaan, media seluruh dunia semuanya
melansir ulang propaganda penindasan yang jahat dari PKT, itu sama dengan membantu
dia melakukan propaganda, membuat seluruh dunia mengenal Falun Gong atas dasar
kebohongan yang dipaksakan; banyak pengikut Dafa di masyarakat internasional adalah
siswa, mereka tidak memiliki begitu banyak pengalaman sosial, yaitu berawal dari tidak bisa
lalu sambil mengerjakan sambil belajar, dengan usaha sendiri telah mendirikan media untuk
klarifikasi fakta, mendirikan berbagai proyek untuk klarifikasi fakta, dengan bersikukuh telah
membuat fakta kebenaran ini menyebar ke masyarakat, telah mengubah desas-desus jahat
di tengah penindasan yang dilakukan PKT. Luar biasa. Akan tetapi ditinjau dari situasi
secara keseluruhan, orang-orang di dunia sekiranya benar-benar dapat mengenal Falun
Gong, itu masih terdapat tenggang jarak, coba kalian pikirkan, jika bukan demikian maka
orang-orang kemungkinan semuanya ikut Xiulian. Sesungguhnya banyak orang masih saja
menganggap kita sebagai sebuah kelompok keyakinan yang tertindas, atau kelompok yang
punya suatu tuntutan di bidang politik, atau sesuatu yang berbeda paham dengan partai
jahat PKT. Sebagai manusia, memang adalah dengan cara pemikiran manusia. Tak peduli
bagaimanapun, manusia pada akhirnya akan memahami apa yang sebenarnya dilakukan
oleh Falun Gong. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa, di tengah
masyarakat manusia, kelihatannya kita melakukannya dengan sangat sulit selangkah demi
selangkah, pintu yang selapis demi selapis juga sulit untuk dibuka, tetapi ia seyogianya
sedang bergerak ke depan seiring proses perkembangan pelurusan Fa secara keseluruhan;
perwujudannya di atas dunia tidaklah begitu pesat kemajuannya, karena dengan bumi yang
hanya demikian besar, jika prosesnya terlalu cepat, sedangkan pelurusan Fa belum selesai
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dikerjakan, secara keseluruhan proses perkembangannya terdapat hubungan yang
bersesuaian semacam ini. Ketika manusia benar-benar memahami sampai tahap tersebut,
maka segala sesuatu ini niscaya sudah melangkah hingga paling akhir. Sesungguhnya
sudah tidak jauh lagi. Dilihat dari situasi sekarang ini anda sekalian juga sudah tahu,
kejahatan tidak dapat bertahan lama, penganiayaan juga tidak dapat bertahan lama.
Manusia secara permukaan adalah sebuah tubuh fisik yang diberikan oleh kedua
orang-tuanya, dengan padi-padian dan palawija sebagai makanan membuatnya tumbuh
besar, tidak ada sesuatu apapun padanya, permukaan manusia ibarat sepotong pakaian;
yang benar-benar dapat memerankan fungsi pada seseorang adalah bagian yang ada di
dalam dari orang tersebut, yaitu fungsi yang diperankan pada ruang dimensi lain, dari
permukaan tidak ada apapun yang dapat terlihat oleh manusia, yang terlihat hanyalah
penampilan seseorang, sedangkan beragam sumber pikiran di sana adalah sangat rumit,
efek dari berbagai kehidupan bercampur-aduk terefleksi pada permukaan manusia,
demikianlah adanya, luar biasa rumit. Penganiayaan terhadap pengikut Dafa lebih-lebih
tidaklah sederhana, manusia seyogianya tidak dapat berbuat apa-apa, yang berperan
sebagai penggerak utama adalah kejahatan pada ruang dimensi lain. Dewasa ini
kehidupan-kehidupan jahat tersebut sudah terbasmi hingga semakin lama semakin sedikit,
sudah dibersihkan hingga semakin lama semakin sedikit, anda sekalian telah melihat,
dahulu ketika ia merajalela dengan kejahatannya di seluruh dunia, sungguh congkaknya
bukan kepalang, saya lihat banyak pemerintahan telah dibuatnya ketakutan; sekarang bila
ingin mencetuskan kembali teror di seluruh dunia, ia sudah tidak punya kekuatan semacam
itu, sekarang ia juga tidak sanggup mencurahkan perhatian pada hal ini, karena di saat
pelurusan Fa tiada hentinya bergerak maju ke depan, kejahatan pada berbagai ruang
dimensi setingkat demi setingkat dimusnahkan dengan cepat sekali, yaitu sama seperti
sebuah kehidupan, pada setiap tingkat terdapat bentuk eksistensinya. Suatu kehidupan
kemampuannya sangat besar, itu dikarenakan akarnya sangat dalam, sumber asalnya
sangat besar, dengan kata lain mungkin tingkatnya sangat tinggi; ketika benda dia itu
setahap demi setahap dimusnahkan, di saat semakin mencapai permukaannya, maka
akarnya semakin dangkal, akhirnya ketika yang tersisa hanyalah bagian manusia maka dia
sudah bukan apa-apa lagi. Kejahatan ini juga demikian, pada ruang dimensi lain dia sedang
tiada hentinya dimusnahkan, dimusnahkan, terus hingga ke permukaan. Dilihat dari
keadaan sekarang memang adalah demikian, kejahatan itu sudah tidak mungkin punya
kekuatan untuk berbuat sesuatu di seluruh dunia seperti tahun-tahun pada waktu dulu itu.
Bukan saja di seluruh dunia, sekalipun di Tiongkok dia ingin mencetuskan sebuah
teror merah seperti tahun-tahun pada waktu dulu itu, dia sudah tidak sanggup. Lalu
berbagai lembaga, organisasi dan seperangkat benda dari permukaan mereka itu apakah
sudah tidak ada lagi? Semuanya masih ada, kelihatannya dia masih ada di situ, akan tetapi,
seperangkat benda ini dikendalikan oleh unsur di baliknya. Bila unsur positif di baliknya
membesar, maka di permukaan kejahatan tidak dapat memberingas; bila unsur kejahatan
di baliknya membesar, maka di permukaan dia jadi jahat. Maka dengan kata lain, secara
keseluruhan di tengah pelurusan Fa, di tengah proses bergerak maju ke depan yang tiada
hentinya, kejahatan telah dimusnahkan dalam jumlah besar, sedangkan di permukaan yang
ditampilkan manusia juga sudah tidak sama. Saya senantiasa menyinggung hal ini, yaitu
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dahulu di saat penganiayaan terhadap Falun Gong terjadi paling serius, seluruh bumi telah
diselubungi oleh kejahatan, densitasnya bukan main besarnya, setiap kehidupan telah
dihinggapi oleh benda buruk, bahkan di atas rumput juga demikian, saat anda berjalan
seolah rumput juga ingin membuat anda jatuh terjungkal, benda apapun ingin menabrak
anda, semua itu adalah sangat beringas. Namun sekarang semua ini telah berubah, telah
disingkirkan hingga tiada, maka lingkungannya telah berbeda, manusia juga telah berubah
jadi rasional. Karena di diri manusia terdapat satu sisi yang mengerti, bersamaan itu,
manusia masih memiliki bagian yang merupakan bawaan lahir, yaitu dasar bawaan
sebelum lahir, karena mayoritas manusia adalah datang untuk memperoleh Fa, mayoritas
manusia adalah datang demi Fa ini, sisi yang mengerti dari mereka semakin lama sudah
semakin kuat, oleh sebab itu ada kalanya di tengah kalian mengklarifikasi fakta, anda akan
mendengar pemahaman yang diutarakan orang tersebut sangat tinggi, bukanlah perkataan
yang dapat diutarakan oleh seseorang pada keadaan biasa, khususnya di saat dia
menerima fakta sebenarnya tentang Dafa, semua yang ditampilkan bukanlah sesuatu yang
dapat dilakukan oleh orang pada umumnya, persis seperti orang Xiulian. Ini pertanda sisi
yang mengerti dari manusia sudah berperan, unsur-unsur kejahatan tinggal sedikit, sudah
tidak dapat mengendalikan manusia, hanya sisa sekelumit yang sedikit sekali menyusut ke
bagian-bagian yang krusial darinya, dia masih berperan jahat dan mempertahankan diri. Di
saat awal dia dapat bertindak gila-gilaan di seluruh dunia, belakangan mereka hanya dapat
bertahan di dalam perangkat sistem politik dan hukum mereka, seperti penjara, kantor polisi,
lembaga keamanan negara, kamp rehabilitasi kerja paksa, di dalam perangkat sistem
tersebut. Sekarang bahkan perangkat sistem ini juga sudah tidak dapat dikendalikan, sudah
tidak dapat ditangani. Sekarang dia menyusut ke dalam penjara dan lembaga cuci otak,
juga tidak punya kekuatan yang begitu besar, bahkan lokasi Beijing itu juga sulit dia
pertahankan.
Anda sekalian tahu, sekarang partai jahat PKT merasa seolah-olah setiap saat akan
tumbang. Ini bukan perkataan saya, melainkan mereka sendiri yang mengatakan, orang
lain juga berkata demikian. Namun tentara dan polisi yang merupakan lembaga kekuasaan
darinya, bukankah semua ini masih berada di tangan mereka? Anggota tentaranya
bukankah masih begitu banyak? Mengapa dia bisa punya perasaan yang demikian?
Walaupun secara permukaan bentuk dan struktur organisasinya masih sempurna, namun
kejahatan di baliknya sudah tidak ada, sedangkan sebab pokok yang membuat kekuasaan
ini dapat eksis adalah unsur-unsur yang paling jahat itu, dengan tiada hentinya
dimusnahkan, semakin dimusnahkan semakin sedikit, maka mereka merasa tidak dapat
bertahan, merasa akan segera tamat riwayatnya, demikianlah perasaannya.
Saat permulaan penganiayaan terhadap Falun Gong Shifu sudah mengatakan, PKT
akan membuat dirinya roboh teraniaya di tengah penganiayaan terhadap Falun Gong. Anda
sekalian lihat, sekarang sedang mengarah ke sana secara garis frontal, memang demikian.
Tetapi tak peduli bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, walaupun situasi telah berubah,
bagi kita tetap tidak boleh mengendurkan diri, jangan merasa lingkungan telah menjadi
longgar lalu kita mengendur terhadap Xiulian diri sendiri, ini tidak benar. Jangan sekali-kali
lupa bahwa kalian adalah seorang praktisi Xiulian, dengan adanya fondasi Xiulian ini kalian
baru dapat menyelamatkan manusia, dengan adanya fondasi Xiulian ini dan pikiran lurus
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telah kuat, kalian baru dapat berhasil menyelamatkan manusia, baru dapat melakukan hal
ini, oleh sebab itu tidak boleh mengabaikan Xiulian diri sendiri, sampai kapanpun juga sama
adalah demikian.
Lalu ada sebagian praktisi yang kurang gigih maju, atau praktisi baru sedang berpikir:
Wah, partai jahat PKT segera akan tumbang, di kemudian hari adalah dunia Falun Gong.
Saya beri tahu anda sekalian, dalam hal kekuasaan tidak demikian, kita tidak menginginkan
kekuasaan itu. Ada demikian banyak pengikut Dafa kita dahulu di saat Xiulian sudah
mengatakan: saya telah memperoleh Dafa, bagi saya adalah “pagi memperoleh Tao,
petang boleh meninggal”. Maksudnya ialah saya telah memperoleh Dafa, diberikan jabatan
presiden saya juga sudah tidak mau, saya ingin Xiulian. Dengan kata lain, sebagai seorang
praktisi Xiulian adalah melepaskan kepentingan duniawi, orang Xiulian tidak mengharapkan
hal-hal tersebut, yang diinginkan adalah pelepasan keterikatan duniawi. Jika berkaitan
Xiulian pribadi, maka kita harus mengultivasi diri sendiri dengan baik, pulang kembali ke
halaman rumah sendiri yang sesungguhnya. Dunia manusia hanyalah sebuah tempat yang
diciptakan demi pelurusan Fa alam semesta di saat terakhir, ia bukan sesuatu yang asalmulanya sudah ada dalam alam semesta, juga bukan sesuatu yang mesti ada dalam alam
semesta, ini berlaku bagi dahulu; kelak jika ia eksis, itu dikarenakan di dalam pelurusan Fa
kali ini, tempat tersebut telah memiliki keagungan De, mungkin juga kelak ia akan eksis
sebagai satu tingkatan dalam alam semesta, maka rumah yang sesungguhnya bukan di
sini. Jadi bagi banyak makhluk hidup yang datang memperoleh Fa, sebenarnya tak peduli
mereka telah tersesat seberapa dalam di tengah dunia ini, tujuan akhir dari kedatangan
mereka juga adalah untuk memperoleh Fa ini.
Karena alam semesta sudah tidak benar, semua makhluk juga sudah tidak benar,
segalanya sudah kacau, dengan kata lain, anda semua berada di antaranya, makhluk hidup
alam semesta tak peduli betapa tinggi tingkatnya, semua sedang ikut mendorong arus,
semuanya membuat alam semesta ini jadi tidak benar. Maka dapat juga dikatakan, makhluk
hidup alam semesta ini semuanya telah berdosa, semuanya harus pergi mengikuti alam
semesta, seandainya kali ini tidak dilakukan pelurusan Fa, keadaannya memang demikian.
Maka bila ingin menyelamatkan mereka, mereka harus menemukan kembali watak dasar
diri sendiri di tengah penderitaan, di bawah situasi yang paling sulit, menemukan Dafa yang
dapat membebaskan diri mereka, namun ini adalah sangat sulit. Anda semua tahu, kita
menyebarkan brosur di sepanjang jalan, mengharapkan orang-orang Xiulian, banyak orang
memandang namun seolah tak tampak, di samping itu partai jahat PKT telah mengarang
banyak desas-desus dalam berbagai propaganda dan sabotase, hal ini juga membuat
orang-orang sangat takut. Sesungguhnya tidak sebatas sebab-sebab tersebut, di seluruh
dunia juga demikian, banyak orang jika ingin benar-benar melangkah masuk Xiulian,
semuanya akan mengalami bermacam-macam rintangan dari konsep yang terbentuk pasca
lahir, pasti demikian, maka mereka tidak dapat melangkah masuk. Di bawah keadaan yang
demikian, ingin menyelamatkan manusia juga sangat sulit. Tetapi dikatakan sebaliknya, ini
merupakan petaka dari manusia sendiri, pengikut Dafa dapat menyelamatkan mereka,
maka pengikut Dafa adalah luar biasa, karena kehidupan tersebut jika ingin memperoleh
Fa, niscaya harus mengalami kesulitan yang begitu besar, harus memperolehnya dalam
lingkungan semacam ini, dengan demikian barulah masuk hitungan, karena segalanya
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sudah tidak benar, anda dapat menjadi benar, itu barulah luar biasa. Maka anda harus
berada di tengah ujian ini, di tengah penderitaan ini, di bawah pengaruh berbagai karma
dan konsep yang terakumulasi selama bersiklus-siklus kehidupan, anda dibenamkan di
dalamnya, lihat apakah anda masih dapat mengenali Fa, apakah anda masih dapat
berkultivasi, apakah masih dapat pulang kembali, di saat Dafa datang menyelamatkannya
apakah dia masih dapat mengenali. Memang sangat sulit. Yang kita hadapi justru adalah
keadaan semacam ini, oleh sebab itu pengikut Dafa bukan saja harus mengultivasi diri
sendiri dengan baik, anda masih harus menyelesaikan misi sejarah anda, yaitu
menyelamatkan makhluk hidup.
Xiulian jenis apapun dalam sejarah tidak sama dengan Xiulian Dafa, pelurusan Fa
adalah hal yang belum pernah ada sebelumnya dalam alam semesta. Anda sekalian tahu,
kekuatan lama ini, ketika saya tidak mengakui seperangkat benda mereka, dan
menunjukkan gangguan dari mereka, pada akhirnya saat tiada dalih lagi, mereka lalu
berkata “kami hanya bisa yang ini”. Apa maksudnya? Anda sekalian tahu, agama Kristen
lanjut bertahan dengan mengalami hal serupa, setelah dianiaya selama 300 tahun, akhirnya
yang mampu bertahan barulah mereka akui; agama Buddha juga lanjut bertahan dengan
mengalami cobaan derita yang tiada hentinya, bahkan pernah muncul beberapa kali
bencana Dharma yang sangat besar, semua ini memang lanjut bertahan secara demikian,
mereka mengatakan yang bisa mereka lakukan hanyalah hal ini. Dia memang adalah
kehidupan lama, anda ingin dia benar-benar dapat mengenal Dafa, sebelum tibanya
pembenahan terhadap mereka, mereka juga tidak dapat mengenalnya. Dia juga
menganggap pelurusan Fa sebagai satu hal baik yang dapat menyelamatkan mereka,
maka ingin melibatkan diri dengan menggunakan konsep mereka, walau bagaimana
dinasihati juga tidak mau mengundurkan diri, dengan demikian tepat jadilah rintangan bagi
pelurusan Fa; lagi pula mereka telah mengatur seperangkat sistem yang utuh, di antara
mereka tidak ada siapapun yang dapat membebaskan diri, akhirnya seperti telah mati rasa
melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Tak peduli bagaimanapun, bagi semua
makhluk hidup, semua ini sangat sulit; termasuk para Dewa, barang siapa ingin
mempertahankan diri juga sangat sulit, semuanya akan menghadapi segala hal ini,
siapapun berada pada taraf kondisi sendiri dalam memahami Fa, dengan sendirinya itu
sudah berupa tingkat kesulitan baginya. Semuanya tahu akan hal ini, namun apakah hal ini
dapat berhasil, seberapa besar hal ini, siapapun juga tidak dapat meraba ujung pangkalnya,
jadi masing-masing memperlihatkan kemampuannya, dengan demikian telah
menyebabkan rintangan yang sangat besar bagi saya.
Tak peduli bagaimanapun, anda sekalian telah melihat jalan yang pernah kita lalui
bagaimana. Seandainya peristiwa pelurusan Fa ini tidak berhasil dilakukan, atau kurang
memenuhi kriteria, tidak diakui oleh para makhluk, atau Shifu tidak puas terhadapnya,
dengan kata lain tak peduli kemampuan Shifu seberapa besar, jika tidak dapat membuat
makhluk hidup mencapai sedemikian murni di tengah pelurusan Fa, sepanjang proses
berlangsung jika pada suatu tempat timbul masalah, saya beri tahu anda sekalian, bumi ini
akan tercerai-berai, pelurusan Fa niscaya tidak eksis lagi, hal penyelamatan makhluk hidup
semuanya tidak ada lagi, bahaya setiap saat akan muncul. Namun semua tidak terjadi.
Akan tetapi, hal-hal tersebut memang pernah muncul. Anda sekalian tahu ada planet yang
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meluncur ke arah bumi untuk menabrak, akhirnya tidak tertabrak; ada banyak bencana
yang bersifat membinasakan semestinya terjadi di atas bumi, namun tidak terjadi, itu
pertanda pelurusan Fa berlangsung hingga tahap hari ini, tak peduli telah terjadi kejutan
namun tanpa bahaya, maupun mengalami sekian banyak cobaan derita, yang dilakukan
adalah benar, lagi pula kita telah melangkah hingga terakhir. (Para pengikut bertepuk
tangan dengan meriah) Dengan kata lain, jalan yang kita tempuh adalah lurus, maka di
dalamnya termasuk pula kehebatan para pengikut Dafa. Kalian di dalam konferensi Fa
banyak sekali menyinggung perihal bagaimana proses pengikut Dafa melangkah ke depan
di tengah Xiulian, di tengah menyelamatkan makhluk hidup, di tengah membuktikan
kebenaran Fa, sesungguhnya puluhan juta, bahkan ratusan juta pengikut Dafa juga sedang
melangkah secara demikian; penderitaan yang dialami, ujian Xinxing, dan Xiulian yang jerih
payah, semua itu adalah sedang menempuh jalan sendiri, semua itu adalah sedang
memupuk keberhasilan diri sendiri. Tentu saja, perihal memupuk keberhasilan pengikut
Dafa, itu tidak sebatas pembebasan jiwa pribadi, pengikut Dafa juga bukan datang demi diri
sendiri, melainkan menanggung misi untuk menyelamatkan makhluk hidup; bersamaan itu,
bahkan manusia di atas dunia yang ingin memperoleh Fa, mereka juga mengemban misi
di pundak, bukan hanya demi diri mereka sendiri, namun juga memikul tanggung jawab
atas eksis atau musnahnya makhluk hidup dari lingkup mereka, mereka turun ke bumi
adalah ingin menyelamatkan makhluk hidup dari lingkup mereka, demi hal ini barulah
mereka datang.
Hal ini memang luar biasa. Tak peduli sekarang bagaimana manusia memahami,
saya tadi sudah mengatakan, pada akhirnya manusia semuanya harus dapat mengerti;
tidak hanya dapat mengerti, lagi pula segala sesuatu yang bakal dialami dan dihadapi oleh
manusia masa mendatang, akan sangat menggetarkan. “Fakta kebenaran” yang saya
maksud, cakupan maknanya sangat luas. Sekarang yang ingin disampaikan adalah, beri
tahu orang-orang fakta kebenaran tentang kebohongan yang direkayasa oleh kejahatan
demi menganiaya Falun Gong; fakta kebenaran tentang partai jahat PKT sesungguhnya
benda macam apa; fakta kebenaran tentang mengapa Falun Gong dianiaya; apa gerangan
Falun Gong itu, anda sekalian juga sedang menyampaikannya, fakta kebenaran ini sulit
dipahami oleh manusia. Tak peduli bagaimanapun, kelak masih ada banyak sekali yang
tidak diketahui manusia, yang ingin diketahui manusia, atau yang dianggap betul oleh
manusia, namun sesungguhnya semua itu salah, banyak fakta kebenaran semuanya akan
bermanifestasi, apa yang tidak dipercaya oleh manusia juga akan diperlihatkan pada
manusia; sejak dahulu hingga kini, manusia benar-benar harus mengalami satu kali
perubahan besar-besaran yang menakjubkan dan tak terlupakan sepanjang hidup.
Sejarah sedang bergerak maju ke depan, jalan sedang ditempuh maju ke depan,
langit ingin berubah, siapapun tak dapat menghalanginya. Anda sekalian di dalam proses
ini sedapat mungkin lebih banyak menyelamatkan manusia, agar mereka dapat
dipertahankan. Betul, sebagai pengikut Dafa, saya beri tahu anda sekalian sungguh harus
banyak menyelamatkan manusia, karena pada mulanya pengaturan saya adalah demikian:
saya menghendaki manusia di masa mendatang harus memberikan satu kali balas jasa
kepada Dafa, yaitu manusia yang tersisa, harus menciptakan satu masa yang paling
gemilang, masa kejayaan bagi Dafa. Jadi manusia harus melakukan hal ini, jika yang tersisa
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tidak seberapa orang bagaimana melakukannya? Sungguh tidak berarti. (Hadirin tertawa,
Shifu tersenyum) Maka kita harus banyak menyelamatkan manusia.
Tak peduli sekarang situasinya bagaimana, juga tidak peduli apa yang dikatakan
para makhluk hidup, Shifu di sini menguasai dengan sangat mantap, tidak akan terjadi
penyimpangan. Orang-orang tertentu timbul sejumlah masalah dalam pemahamannya
terhadap Dafa, itu adalah masalah dari Xiulian pribadinya, situasi lingkup besar tidak akan
berubah. Kalian semata-mata adalah menyelamatkan manusia, menunaikan misi sejarah
kalian, dengan demikian pengikut Dafa akan memiliki keagungan De, akan berhasil
mencapai kesempurnaan. Tentu saja masih ada banyak hal-hal yang kurang, Shifu kali ini
tidak ingin banyak membicarakannya, akan tetapi, ada kalanya perkataan sudah sampai di
bibir rasanya ingin pula diucapkan. (Para pengikut bertepuk tangan)
Xiulian pengikut Dafa di dalam dan di luar daratan Tiongkok seyogianya berbeda.
Sesungguhnya tak peduli anda ada di dalam atau di luar daratan Tiongkok, atau di manapun,
Xiulian pengikut Dafa setiap orang juga berbeda. Saya katakan tidak ada contohnya, tidak
ada yang dapat ditiru, hanya dapat dijadikan sebagai referensi, melihat hal-hal yang
dilakukan orang lain di bawah efek pikiran lurus, lalu anda ingin mengikuti bagaimana cara
dia melakukan, apa yang dia lakukan anda melakukannya persis sama, jika demikian anda
telah berbuat salah. Setiap orang juga sedang menempuh jalan sendiri, setiap orang juga
sedang mencapai pencerahan atas Fa yang ia sadari sendiri kelak melalui pemahamannya
di dalam Dafa. Praktisi daratan Tiongkok Xiulian dan klarifikasi fakta di tengah penderitaan
dari tekanan teror, itu adalah sesuatu yang anda tetapkan dalam sejarah, adalah anda
sendiri yang hendak berbuat demikian di kala itu, lagi pula terdapat banyak keterkaitan
takdir yang menyebabkan anda harus melakukan secara demikian. Lalu bagi pengikut Dafa
di luar daratan, itu juga disebabkan oleh keterkaitan takdir, dia Xiulian di tempat itu,
melakukan sesuatu di sana, ini memang berbeda. Jadi sebagai pengikut Dafa daratan
Tiongkok, di bawah teror merah semacam ini, tekanannya adalah amat besar. Di luar
daratan biar bagaimanapun, tekanannya jauh lebih kecil dibandingkan praktisi daratan
Tiongkok. Semua praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok, saya melihatnya di Amerika
Serikat, mereka di sini jika belum menetap sampai setengah tahun masih tidak dapat
melepas ketegangannya, melangkah di jalan masih merasa takut, (hadirin tertawa)
dikarenakan tekanan mental dari teror merah itu, (Shifu tersenyum) benda tersebut masih
belum tersingkirkan, bertemu orang masih tidak begitu berani berbicara, seolah-olah masih
hidup di tengah lingkungan semacam itu, sesungguhnya sudah sama sekali berbeda.
Maka dapat pula dikatakan, dalam lingkungan seperti ini yang diterapkan adalah
suatu cara lain, lagi pula pengikut Dafa luar daratan sarana kehidupannya secara umum
lebih baik sedikit. Tentu saja bicara tentang sarana kehidupan, pengikut Dafa bila ada
berkah maka anda nikmatilah, Shifu bukan mengajak kalian mempraktekkan kemiskinan
dari partai jahat PKT, maka dalam hal kehidupan dan sarana, pada keadaan umumnya
pengikut Dafa luar daratan jauh lebih baik dibandingkan pengikut Dafa dalam daratan, itu
adalah kenyataan objektif. Jadi mayoritas pengikut Dafa daratan Tiongkok secara
perbandingan akan lebih menderita, hal ini jangan kalian perbandingkan, bahwa anda
terlalu nyaman, kami di sana menanggung penderitaan yang begitu besar. Itu adalah jalan
kalian, (Shifu tersenyum) sedangkan mereka ada jalan mereka sendiri. Akan tetapi,
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pengikut Dafa luar daratan juga sangat luar biasa, dengan bersikukuh telah mengubah
situasi internasional ini, bersamaan sedang mengekang kejahatan dengan penuh
keampuhan, telah meringankan tekanan bagi pengikut Dafa daratan Tiongkok; jika tidak
demikian, coba kalian pikirkan, di saat-saat kejahatan paling memuncak dan paling
beringas, apapun dapat dia lakukan, bukankah demikian?
Akan tetapi dibicarakan lebih lanjut, karena di bawah lingkungan teror daratan
Tiongkok semacam itu, sejumlah praktisi yang belajar Fa-nya tidak begitu baik, yang kurang
gigih maju, di saat menghadapi tekanan kejahatan mungkin akan melakukan sedikit
kesalahan, menempuh sedikit jalan serong. Sesungguhnya jika peristiwa ini belum berakhir,
semua itu termasuk proses Xiulian anda. Di dalam proses Xiulian sulit dihindari ada cobaan
yang tidak berhasil dilewati lalu anda ulang melewatinya, ada kesulitan yang belum dilewati
dengan baik lalu anda ulang melewatinya, ini niscaya adalah Xiulian. Jika sepanjang jalan
tanpa rintangan telah anda lewati, apapun tidak dapat menghalangi anda, saya lihat masih
belum ada yang seperti ini. Itu sama dengan cobaan yang diberlakukan terhadap anda telah
dibuat dengan sia-sia, itu sama dengan seolah-olah Dewa yang sedang Xiulian, bukan
manusia yang sedang Xiulian. Oleh sebab itu, sudah pasti setiap orang di tengah Xiulian
terdapat penderitaan yang berbeda, mengalami hal-hal yang berbeda, bahkan ada
sebagian hal dilakukan sangat tidak baik. Akhir-akhir ini saya mendengar kabar lagi bahwa
di daratan Tiongkok ada orang jahat mempraktekkan suatu tipu daya di internet, dikatakan
mereka yang pernah menempuh jalan serong, yang pernah berbuat kesalahan, telah
melakukan suatu hal yang tidak patut dilakukan, serahkan uang kepada situs internet ini,
dengan menyerahkan sejumlah uang, maka dosa anda telah terhapuskan, kesalahan itu
tidak lagi diperhitungkan. Bahkan sungguh ada yang sudah menyerahkan uang, saya
dengar ada pula orang yang telah menjual mobil untuk menyerahkan uang, ada yang
menyerahkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit, justru sudah linglung hingga taraf
semacam ini. Apakah dia sudah dibuat jadi tidak rasional oleh tekanan mental tersebut?
Tekanan ini terlalu berat, sehingga tidak rasional, bukankah demikian?
Pengikut Dafa harus berkultivasi di dalam Fa, harus melakukan dengan baik tiga hal
dari pengikut Dafa, dengan demikian baru dapat menempuh jalan ini dengan lurus, baru
dapat menyikat bersih kekurangan diri sendiri. Sesungguhnya tidak ada yang disebut
menyikat bersih, tepatnya ialah anda belum melewati dengan baik cobaan di tengah Xiulian,
maka anda lakukanlah dengan baik hal-hal selanjutnya, bila menemui lagi cobaan anda
lewati dengan baik, demikianlah layaknya. Oleh sebab itu ada sebagian orang merasa itu
adalah sejumlah noda, tekanan mental pada dirinya sangat berat, bukankah itu juga
merupakan keterikatan? Unsur kejahatan justru memanfaatkan keterikatan anda ini. Situs
internet kejahatan serta mata-mata itu, mereka justru dapat memanfaatkan keterikatan
anda ini untuk menipu anda, agar anda sekali lagi mengalami kerugian harta, agar anda
sekali lagi terjungkal, anda masih tidak sadar. Orang-orang jahat tersebut dapat bertindak
demikian, dia berbuat jahat melalui situs internet, itu juga kekuatan lama yang
memperalatnya, agar anda mengalami kerugian harta, jika masih tidak sadar, dia akan
membuat anda terkuras hartanya dan jatuh miskin, lihat apakah anda masih tidak rasional.
Sudah saya katakan, hanya inilah yang dapat dilakukan oleh kekuatan lama, tak peduli
Shifu memanfaatkan dia atau tidak mengakuinya, selama proses pelurusan Fa belum tiba,
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dia justru melakukan kejahatan di celah-celah tersebut, saat pelurusan Fa melewati tempat
tersebut mereka akan sekaligus diberantas.
Menyinggung tentang pelurusan Fa alam semesta, jika saya lihat prosesnya sangat
cepat. Saya ambil sebuah contoh, alam semesta adalah sebuah waktu yang besar,
pelurusan Fa adalah selang waktu dalam kibasan tangan, semuanya sudah dibenahi,
demikianlah gerangan masalah tersebut. Namun dalam badan langit yang mahabesar ini
terdapat alam semesta yang tak terhitung, beragam benda langit besar kecil yang tak
terhitung, butiran planet yang tak terhitung, di atas setiap dari mereka juga punya waktunya
sendiri, yang besar maupun yang kecil semuanya punya waktu masing-masing yang
berbeda. Saya katakan dalam selang waktu kibasan tangan, yang ingin dikerjakan dalam
alam semesta besar ini sudah selesai, namun pada sejumlah ruang dimensi yang waktunya
ekstrem lambat, mungkin adalah sebuah proses selama beberapa ratus juta tahun; pada
sebagian planet, itu adalah proses selama beberapa puluh tahun; pada bumi kita di dunia
manusia, manifestasinya adalah proses selama belasan tahun ini, sesungguhnya adalah
sekejap waktu. Namun justru dalam sekejap ini, kekuatan lama telah memanfaatkan waktu
yang berbeda di dalamnya, telah melakukan hal yang ingin dia lakukan di tengah waktu
pada ruang dimensi yang berbeda. Sesungguhnya Shifu juga sebaliknya memanfaatkan
segala sesuatu yang dia lakukan untuk memupuk keberhasilan pengikut Dafa, jika bukan
demikian saya akan menggunakan suatu cara lainnya. Dia telah berbuat demikian, maka
saya memanfaatkan taktiknya untuk menaklukkannya, dengan demikian mereka telah
menjadi kekuatan lama, kekuatan lama ini niscaya menjadi iblis bagi pelurusan Fa alam
semesta. Akan tetapi jika pengikut Dafa tidak melangkah dengan baik, kerugiannya jadi
terlampau besar. Tak peduli anda mengakuinya maupun tidak mengakuinya, jika anda
benar-benar telah terjungkal maka anda niscaya terjungkal, jika anda benar-benar
melakukan dengan baik maka yang dilakukan jadi baik.
Oleh sebab itu tak peduli bagaimanapun, saya katakan anda sekalian haruslah
Xiulian dengan terbuka dan penuh martabat, harus lebih rasional, hal apapun harus
menggunakan Fa sebagai cermin. Sebagai pengikut Dafa, tak peduli bagaimanapun, dalam
keadaan apapun, apakah anda telah berjalan salah atau berjalan benar, lakukanlah dengan
baik tiga hal pengikut Dafa, lakukanlah dengan baik tiga hal pengikut Dafa yang berikutnya,
dengan demikian berarti anda sedang tiada hentinya Xiulian, sedang tiada hentinya
melangkah ke depan, sedang tiada hentinya memupuk keberhasilan diri sendiri, melalui
Xiulian yang tiada hentinya maka anda akan memahami semua ini, di kemudian hari
bagaimana melakukannya dengan baik. Jangan ada beban apapun, semua itu adalah sifat
hati manusia, semua itu dapat dimanfaatkan oleh kejahatan.
Tentu saja hal yang saya ingin utarakan sangat banyak, dua kali konferensi Fa sangat
berdekatan, berbicara begitu banyak tidak dibenarkan. Ada sejumlah hal masih tidak boleh
dibicarakan terlalu jelas. Jika saya telah menyingkirkan hal-hal di dalam proses Xiulian
kalian, maka tidak ada lagi yang anda kultivasikan, jalan juga tidak ada lagi yang ditempuh,
bukankah demikian? Seyogianya sudah begini, maka tetap harus anda sendiri yang
menjalaninya, anda sendiri yang berkultivasi, Shifu hanya dapat secara garis besar
mengutarakan sejenak hal-hal tersebut. Tak peduli bagaimanapun, Shifu sangat senang
menjumpai kalian, pengikut Dafa melangkah dari tengah penderitaan hingga hari ini, saya
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juga telah melihat masa depan kalian. Terima kasih kepada anda sekalian! (Para pengikut
bertepuk tangan meriah dalam jangka Panjang.)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Great New York tahun 2013
Li Hongzhi
19 Mei 2013
(Segenap hadirin berdiri bertepuk tangan meriah) Salam untuk anda sekalian! (Para
pengikut: Salam untuk Shifu! Lanjut bertepuk tangan) Wah, ini tampaknya adalah sebuah
konferensi Fa terbesar yang kita adakan selama beberapa tahun ini. (Tepuk tangan)
Peserta yang hadir lebih banyak, saya dapat kabar bahwa dari daratan Tiongkok juga ada
sejumlah orang yang datang. Konferensi Fa dari pengikut Dafa adalah sebuah lingkungan
terbaik bagi pengikut Dafa untuk saling meningkatkan diri di tengah Xiulian. Melalui
pertukaran pengalaman di dalam konferensi Fa, anda sekalian dapat menemukan
kekurangan-kekurangan, juga dapat melihat keunggulan orang lain, agar yang unggul itu
dikembangkan.
Sebagai orang Xiulian tidak ada contoh yang hakiki. Setiap orang sedang
mengultivasi diri sendiri, setiap orang juga harus menempuh jalan sendiri, tidak ada contoh
rujukan. Hanya ada satu hal, yaitu bagaimana anda berbuat mengikuti Fa. Setiap orang
punya pengalaman sendiri, setiap orang punya perasaan yang berbeda, sulit dikatakan
bahwa setiap orang dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap masalah yang
dijumpai, serta cara menghadapi dan cara penanganan yang sama, sulit sekali, karena cara
pemikiran dan sumber pikiran seseorang adalah sangat rumit. Setiap orang dalam kurun
waktu yang lama telah membentuk berbagai macam konsep, pemahaman yang berbeda
terhadap berbagai hal, perasaan dan emosi diri sendiri, segala sesuatu dari berbagai aspek
ini telah membentuk pemahaman pribadi, serta ciri khas dari kesadaran dan pemahaman
pribadi tersebut, semua ini adalah sangat rumit. Maka sulit ditemukan dua orang yang sama
kepribadiannya. Bagaimana orang lain melakukan saya juga melakukannya demikian, itu
adalah meniru secara permukaan, sedangkan hakikinya sulit untuk disamakan.
Di samping itu, saya menghendaki setiap orang harus mencapai kesempurnaan atas
usaha sendiri. Yang hadir di sini semua adalah orang Xiulian, sebagaimana adalah
konferensi Fa, praktisi baru yang hadir juga tidak sedikit, Shifu bukan berkata sesuatu yang
terlampau misterius kepada kalian, sebuah kehidupan bukanlah dengan sesuka hati turun
ke bawah lalu dapat menjadi pengikut Dafa. Kehidupan alam semesta banyaknya tak
terhitung tak terhingga, berkaitan peristiwa yang demikian besar, sangat mungkin yang
datang semua adalah raja, maka di dalam menempuh perjalanan diri sendiri, di dalam
membuktikan keagungan De diri sendiri, haruslah ada proses pemahaman dan proses
Xiulian diri sendiri selama menempuh perjalanan ke depan, yang mengandung unsur dan
ciri khas pribadi, oleh sebab itu setiap orang harus menempuh jalan sendiri. Selama sekian
tahun, tak peduli di tengah pengikut Dafa muncul keadaan yang bagaimana, di tengah
Xiulian muncul pemahaman yang berbeda, ataupun muncul pemikiran yang berbeda dalam
kerja sama di antara kalian, sesungguhnya juga berkaitan dengan hal ini.
Tentu saja, anda ingin melakukan sesuatu di dalam proyek Dafa, sedapat mungkin
harus dapat melepaskan hal-hal diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang ingin
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dilakukan, ini adalah nomor satu, dari itu haruslah bekerja sama. Tetapi dalam
menyelesaikan pekerjaan akan terbawa ciri khas pribadi berkaitan cara-cara menangani
masalah, di tengah Xiulian tampaknya telah menempuh jalan sendiri, hal ini Shifu
seyogianya membenarkan, juga tidak ada yang dipermasalahkan, setiap orang juga pasti
melakukannya demikian. Sekiranya kalian semuanya sama persis seperti hasil dari sebuah
cetakan, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu penderitaan yang akan kalian alami, benturan
dan sandungan setiap orang di dalam perjalanan Xiulian ini, walau bagaimanapun jalan
yang ditempuh, baik yang sulit sekali maupun yang penuh jendal jendul, semua itu adalah
demi menghasilkan buah status diri sendiri, membuktikan kebenaran jalan kesempurnaan
terakhir dari diri sendiri, dan apa yang dihasilkan oleh diri sendiri.
Kalian di dalam proses Xiulian telah mengalami begitu banyak penderitaan,
mengalami begitu banyak ujian, bersamaan itu di tengah penganiayaan yang layaknya
dikatakan belum pernah ada dalam sejarah, kalian telah berhasil melangkah maju. Anda
sekalian tahu, walau umat Kristiani telah dianiaya selama 300 tahun, agama Buddha juga
telah mengalami lima kali bencana Dharma, ketika itu di masa Buddha Sakyamuni juga
pernah terjadi perseteruan yang sangat besar dengan agama Brahmana primitif, namun
juga tidak sebengis partai jahat PKT, ini adalah perbuatan yang dikendalikan oleh kekuatan
lama pada tingkat tinggi. Dalam masyarakat manusia, yang lurus dan yang sesat memang
eksis bersamaan, yang baik dan yang buruk eksis bersamaan, yang bajik dan yang jahat
eksis bersamaan, mereka merupakan sebuah hubungan keseimbangan. Jika tidak ada
kebajikan, maka manusia tidak tahu apa itu jahat; jika tidak ada kejahatan, maka manusia
tidak tahu apa itu bajik. Dengan adanya kebajikan di tengah Xiulian, manusia dapat
mempunyai sebuah kriteria; dengan adanya kejahatan, orang Xiulian akan tahu bagaimana
untuk mencapai kriteria tersebut. Dengan demikian membuat orang Xiulian dapat
menyempurnakan diri sendiri di tengah proses Xiulian, ini merupakan sebuah lingkungan
dan kondisi yang amat penting di dunia, yang dipersiapkan bagi orang Xiulian untuk
meningkatkan jiwa. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan pada awalnya di saat
menciptakan masyarakat manusia, jika ingin Xiulian maka harus dilakukan secara demikian.
Kekuatan lama telah memanfaatkan keistimewaan ini, dan membuatnya menjadi absolut.
Keistimewaan semacam ini di dunia manusia juga berupa fenomena yang tidak eksis
pada ruang dimensi manapun dalam alam semesta, hanya dalam lingkungan masyarakat
manusia yang terdapat bajik-jahat eksis bersamaan barulah ada perwujudan mencolok
semacam ini, dengan demikian baru memungkinkan manusia menjalani Xiulian. Tentu saja
tidak hanya sebatas itu, masih ada kesesatan, penderitaan, masih ada Qing dan faktorfaktor lainnya. Kekuatan lama justru memanfaatkan hal-hal ini telah menciptakan
penganiayaan besar yang disebut ujian bagi pengikut Dafa, dengan perkataan mereka ini
juga adalah agar pengikut Dafa yang dapat mencapai kesempurnaan seyogianya mencapai
kesempurnaan. Tentu saja, Shifu dahulu sering mengatakan pada kalian, bahwa saya tidak
setuju, tidak mengakui seperangkat pengaturan dari kekuatan lama ini, saya ada cara
sendiri untuk menyelamatkan makhluk hidup, saya juga telah datang dengan membawa
hal-hal yang ingin saya lakukan, akan tetapi kekuatan lama telah melakukan seperangkat
hal mereka di balik itu. Persis seperti yang tadi saya katakan tentang umat Kristiani dianiaya,
umat Buddha dianiaya dan kejadian-kejadian lainnya, mereka beranggapan ini adalah
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sebuah jalan yang harus dilalui bagi seseorang yang ingin mencapai kesempurnaan,
menjadi seorang Sang Sadar, haruslah dilakukan secara demikian, jika melalui jalan lain
tidak akan berhasil. Saya menunjukkan kepada mereka dengan prinsip Fa yang lebih tinggi,
bahwa perbuatan semacam ini yang khusus ditujukan kepada pengikut Dafa merupakan
gangguan yang jahat, mereka malah berkata: “kami hanya bisa berbuat demikian.”
Bukankah Fa Buddha mengatakan punya segala kemampuan? Siapa pun tak
terpikirkan dengan sebuah pertunjukan seni saya dapat menyelamatkan manusia. Ini juga
adalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh mereka.
Fa Buddha memang punya segala kemampuan. Xiulian di tengah masyarakat
manusia biasa, ini juga adalah sesuatu yang luput dari pemikiran mereka.
Jadi cara apa yang ingin saya lakukan?
Alam semesta ini semuanya sudah menjadi buruk, makhluk hidup semua
mempunyai karma yang sangat besar, Yesus mengatakan manusia memang berdosa,
sesungguhnya dengan ungkapan aliran Buddha yaitu manusia di dalam hidupnya tiada
henti sedang menciptakan karma sehingga terbentuklah dosa, yaitu kalian di dalam
reinkarnasi selama kurun waktu yang amat panjang, dalam kehidupan yang siklus demi
siklus telah banyak berhutang karma. Manusia mungkin saja pada suatu siklus kehidupan
menjadi prajurit dan pernah membunuh orang, atau pernah berprofesi sebagai algojo, atau
pernah berbuat sewenang-wenang terhadap seseorang dalam hidupnya, atau pernah
melakukan hal yang sangat buruk. Sesungguhnya semua orang sudah menjadi demikian,
seluruh tubuh dipenuhi karma, masyarakat ini pada dasarnya juga adalah demikian.
Kehidupan tingkat tinggi semua sudah tidak memenuhi kriteria, bahkan kriteria itu sendiri
juga telah berubah, berlanjut hingga tahap sekarang ini. Maka jika ingin membuat makhlukmakhluk hidup tersebut semua terselamatkan, coba kalian pikirkan, melalui cara mereka itu
sama sekali tidak akan berhasil, pada kenyataan juga terbukti sama sekali tidak akan
berhasil. Mereka juga tahu, oleh sebab itu mereka juga sama sekali tidak menghendaki
begitu banyak orang yang terselamatkan. Dahulu dalam ramalan bukankah kalian juga
telah mendengar, apa yang disebut “sepuluh ribu disisakan seribu,” “sepuluh keluarga
disisakan satu keluarga,” berbagai macam ramalan juga sedang membicarakan hal ini.
Dengan kata lain mereka tidak menghendaki manusia benar-benar terselamatkan, hanya
ingin menyisakan orang-orang yang mereka anggap masih memenuhi syarat.
Sesungguhnya makhluk hidup adalah sederajat. Dalam kurun waktu yang amat
panjang, kehidupan sudah tidak memenuhi kriteria, sudah bobrok, segala sesuatu ini sudah
tidak benar, ini dikarenakan alam semesta sendiri hanya memiliki kebijakan yang sekian
besar, disebut “terbentuk-bertahan-rusak-musnah”. Maka bila “terbentuk-bertahan-rusakmusnah” ini tidak diubah, makhluk hidup akan menjadi buruk di tengah proses tersebut.
Alam semesta di saat awal terbentuk, watak dasar makhluk hidup sama dengan Tao,
dengan Fa alam semesta; pada tahap bertahan, adalah masa-masa yang agak baik, yaitu
standar moralitas pada tingkat demi tingkat semuanya sesuai dengan kriteria alam semesta;
lalu pada saat rusak dia mulai merosot ke bawah, yaitu etika kehidupan kian hari kian
merosot; di saat musnah, maka dia sudah tidak layak lagi, akhirnya anda tidak dapat
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membiarkan dia terus menjadi busuk, lalu bagaimana jadinya? Dicerai-beraikan. Setelah
dicerai-beraikan secara tuntas maka apa pun sudah tidak ada lagi, segala kehidupan dan
benda dalam alam semesta semuanya tidak eksis lagi, jika ingin dia eksis maka diciptakan
kembali. Demikianlah gerangan hal tersebut. Maka jika hal yang mendasar ini tidak diubah,
makhluk hidup niscaya akan terjadi perubahan di tengah proses “terbentuk-bertahan-rusakmusnah.”
Jika demikian sesungguhnya ini dosa siapa? Menurut hemat saya, bukanlah dosa
dari siapa pun. Dalam karakter alam semesta “terbentuk-bertahan-rusak-musnah,” makhluk
hidup niscaya akan jadi demikian, itu dikarenakan kebijakan alam semesta tidak mencukupi.
Oleh sebab itu saya berpikir, cara yang terbaik adalah segala kehidupan diberikan solusi
kebajikan! Tak peduli siapa telah berhutang pada siapa, siapa pun jangan lagi menagihnya,
karena semuanya juga telah berdosa. Semuanya jangan lagi menagih hutang itu, di antara
mereka diselesaikan dengan balasan kebajikan di dalam pelurusan Fa, melangkah menuju
masa mendatang, alangkah indahnya hal ini! (Tepuk tangan meriah) Makhluk hidup pasti
akan suka, semuanya akan gembira, ini adalah yang hendak saya lakukan pada awalnya.
Namun kekuatan lama telah mengubah segalanya ini, menciptakan sebuah bencana
penderitaan semacam ini, lagi pula berupa kejahatan yang belum pernah ada dalam sejarah.
Coba kalian pikirkan, mengambil organ tubuh manusia secara hidup-hidup, dahulu pada
masa Romawi kuno di saat umat Kristiani dianiaya paling kejam juga tidak sampai taraf
demikian jahatnya, sebengis-bengisnya juga hanyalah membuat seseorang menjadi mati.
Ini adalah kejahatan yang paling besar di atas planet bumi ini, ini adalah kejahatan yang
ditanggung dan dihadapi oleh pengikut Dafa dalam penganiayaan ini, kejahatan yang
ditampilkan dalam penganiayaan ini. Kekuatan lama beranggapan, kalian semua datang
dari tingkat yang begitu tinggi, kalian semua ingin membuktikan buah status yang begitu
besar, menjadi raja yang begitu agung, jika diterapkan cara pengujian yang ringan pada
kalian, diterapkan cara yang tidak begitu sebanding jahatnya, apakah dapat berhasil
kultivasi ke atas? Mereka semua berpegang pada seperangkat logika yang demikian.
Kalian tahu Fa yang Shifu utarakan, walau kandungan maknanya besar sekali,
namun secara permukaan malah sangat sederhana dan jelas. Prinsip dan perkataan saya
yang jelas malah telah membuat makhluk hidup terobsesi, sesungguhnya yang saya
maksud adalah kehidupan tingkat tinggi. Dalam sejarah orang-orang mengatakan, kelak di
saat menyelamatkan manusia apakah Fa sulit diperoleh, kesempatan sulit diperoleh?
Dahulu tidak hanya manusia di dunia yang berkata demikian, Dewa pun berpikir demikian:
pada akhirnya di saat Fa itu akan diajarkan, pada akhirnya di saat ingin menyelamatkan
manusia, kesempatan takdir itu pasti sangat sulit didapatkan, sangat sulit untuk disadari,
harus mereka yang sangat pandai baru dapat menyadarinya, mereka yang telah banyak
menanggung penderitaan baru dapat menemukannya. Coba kalian pikirkan, jika demikian,
apakah itu adil? Tidak adil. Banyak Sang Maha Sadar yang datang ke dunia, mungkin saja
reinkarnasi menjadi orang penyandang cacat, mungkin saja dia tunarungu dan rabun
matanya, usianya sudah lanjut. Jika demikian apakah ini adil bagi mereka? Itu tidak adil.
Maka Fa yang Shifu ajarkan adalah paling sederhana, mereka malah tidak percaya, dalam
hal ini perwujudannya bahkan lebih buruk daripada manusia di dunia.
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Prinsipnya jelas, perkataannya jelas, hampir tidak ada misteri. Saya katakan
pengajaran Fa kali ini bagi makhluk hidup adalah mutlak adil. Saya katakan pintu besar
terbuka, terbukanya hingga tiada pintu lagi, sesungguhnya adalah demikian dalilnya.
Namun bagi kekuatan lama, mereka masih bersikeras melakukan apa yang mereka ingin
lakukan. Tentu saja sekarang mereka sudah mengerti, tahu segala yang mereka lakukan
justru adalah memusnahkan diri mereka sendiri, segala yang mereka lakukan juga adalah
kekuatan lama pada tingkat lebih tinggi yang memanfaatkan hal ini untuk memusnahkan
kehidupan yang besar dosanya, termasuk mereka yang berada di tingkat bawah, karena
salah satu dosa terbesar adalah mereka telah mengubah apa yang hendak saya lakukan.
Tak peduli bagaimanapun, segala sesuatu yang diakibatkan oleh penganiayaan ini
berangsur-angsur sudah akan berlalu, sudah tidak dapat dipulihkan kembali, mereka sudah
tidak mampu membayarnya. Ini adalah gangguan terhadap pelurusan Fa alam semesta,
dosanya terlampau besar.
Yang hadir di sini kebanyakan adalah pengikut Dafa luar daratan, sesungguhnya
mereka yang di daratan Tiongkok barulah tubuh utama pengikut Dafa, karena raja-raja dari
berbagai masa dan berbagai bangsa dalam sejarah semua telah reinkarnasi ke Tiongkok,
dan mereka yang datang dari tingkat tinggi, tingkat lebih tinggi, semua juga telah reinkarnasi
ke Tiongkok.
Bentuk permukaan manusia dapat terjadi perubahan oleh konsep manusia. Partai
jahat PKT telah merusak kebudayaan tradisional Tiongkok, lagi pula itu adalah sebuah
kebudayaan semi Dewa, kebudayaan yang paling mendekati Dewa, anda sekalian
menyaksikan pertunjukan Shen Yun akan ada perasaan yang demikian, bersamaan itu
partai jahat telah mengindoktrinasi sebuah teori pertempuran yang ekstrem jahat, yang
membuat antarmanusia jadi saling bersaing dan bertempur. Orang Tionghoa masa kini
mereka sendiri juga tahu, asalkan mereka kumpul bersama, biar di manapun juga saling
berseteru; banyak orang dari bangsa lain merasa, mengapa orang Tionghoa “tidak bisa
bersatu?” Sebenarnya ini terdapat penyebab yang sangat mendalam. Kekuatan lama justru
ingin membuatnya kacau, ingin membuatnya menjadi taraf yang demikian. Dengan
dibuatnya demikian kacau, lihat kalian bagaimana berkultivasi. Sumber asal kalian tinggi,
kehidupan yang kalian wakili banyak, buah status yang ingin disempurnakan besar, maka
Tiongkok dibuatnya jadi demikian kacau. Yang dapat berhasil kultivasi dalam lingkungan
semacam ini baru kami akui, yang tidak berhasil kultivasi berarti kualitasnya terlalu rendah.
Dapat berhasil kultivasi dalam lingkungan yang demikian jahat baru kami akui. Inilah yang
mereka lakukan. Di luar daratan Tiongkok secara relatif masih tidak begitu jahat; dalam
lingkungan di Tiongkok itu tidak ada perbandingan, orang-orang tidak tahu dirinya sudah
berubah menjadi demikian. Pengikut Dafa ada banyak juga yang tidak gigih maju, juga tidak
tahu untuk memerhatikan diri, di tengah kebudayaan partai antara mereka juga
menimbulkan berbagai kekacauan.
Tak peduli bagaimanapun, segalanya sudah mencapai tahap akhir. Kejahatan ingin
mengorganisasi lagi sebuah penganiayaan yang demikian jahat sudah tidak punya
kekuatan semacam itu, karena unsur-unsur kejahatan tersebut adalah kekuatan lama yang
mengerahkannya dari banyak ruang dimensi, juga merupakan unsur kejahatan yang
dipersiapkan untuk penganiayaan kali ini, lengkap dengan benda-benda yang kacau-balau,
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sekarang kebanyakan sudah dimusnahkan, maka kelihatannya situasi semakin lama sudah
semakin longgar. Tetapi asalkan peristiwa ini belum berakhir, maka kejahatan tetap
berperan jahat, sama seperti racun, dia memang adalah racun, anda menghendaki dia tidak
meracuni, dia tidak sanggup. Oleh sebab itu anda sekalian tidak boleh lengah, dalam hal
Xiulian sedapat mungkin jangan membiarkan kekuatan lama memanfaatkan celah
kekosongan. Tentang permasalahan yang terakhir biar Shifu lihat bagaimana
melakukannya.
Sebagai seorang praktisi Xiulian, tak peduli bagaimanapun, karena anda adalah
orang yang melangkah di atas jalan Dewa, anda sekalian tahu, sebagai orang yang
melangkah di atas jalan Dewa, dia niscaya terdapat perbedaan dengan kehidupan biasa,
dengan manusia pada umumnya. Akan tetapi, kalian juga menjalani Xiulian di tengah
manusia biasa, maka perilaku anda, bahkan kostum, perbuatan dan perkataan anda tidak
ada bedanya dengan manusia biasa; hanya ada satu perbedaan terbesar, di saat menemui
konflik, menemui hal apa pun anda dapat mencari penyebabnya dari dalam hati sendiri:
apakah karena saya telah berbuat suatu kesalahan? Apakah karena masalah saya yang
membuat hal ini jadi berpuntiran? Ini adalah satu-satunya perbedaan nyata dibandingkan
manusia biasa. Tentu saja, hal ini juga bisa terwujud dalam perilaku seseorang. Manusia
biasa akan merasa orang ini kepribadiannya tidak sama, merasa pengikut Dafa sangat bajik,
suka berkomunikasi dengan pengikut Dafa. Karena bagaimanapun adalah orang Xiulian,
medan di sekitarnya adalah bajik murni, sedangkan manusia biasa tidak punya. Hal ini
memang berbeda, orang-orang juga akan merasakannya.
Maka dapat juga dikatakan, walau pengikut Dafa adalah orang Xiulian, tampaknya
sulit dibedakan dengan manusia biasa, apalagi Xiulian di tengah manusia biasa, dan juga
Xiulian dalam sebuah lingkungan yang rumit semacam ini, maka bagi orang Xiulian niscaya
sangat sulit. Saya ingat pada awalnya ketika kalian memperoleh Fa, kalian begitu melihat
Fa ini, khususnya orang-orang dua bagian di muka dari tiga bagian yang saya sebut, setelah
membaca Fa perasaan hatinya benar-benar sedemikian rupa, sungguh gembira tiada tara!
Merasa luar biasa indahnya! Yang dicari-cari akhirnya telah ditemukan! Penantian manusia
dalam reinkarnasi selama jutaan tahun bukankah demi yang ini? Saat itu perasaan di dalam
benak jiwa membuat anda dapat melepaskan hati manusia macam apa pun, bertekad harus
berkultivasi memperbaiki diri. Suasana hati gembira semacam itu membuat seseorang gigih
maju. Tetapi seiring waktu yang berkepanjangan, perlahan-lahan perasaan tersebut hilang,
sifat malas manusia, bermacam-macam konsep manusia, di hadapan fenomena
masyarakat yang kacau dan rumit, semua ini telah membentuk berbagai godaan dan
gangguan bagi manusia, maka ada sebuah ungkapan yang disebut “Xiulian seperti awal
mula, pasti berhasil mencapai kesempurnaan.” Ada yang sering berkata pada Shifu: semula
ketika saya membaca Fa, tingkatannya membubung pula dengan cepat, di saat membaca
buku hal-hal yang dipahami tiada hentinya menampakkan diri, mengapa sekarang tidak ada
lagi perasaan semacam itu? Coba anda pikirkan sendiri, apakah anda masih “Xiulian seperti
awal mula?”
Sesungguhnya pada masa-masa awal saya pernah mengucapkan perkataan ini,
bahwa sebagai pengikut Dafa, termasuk praktisi baru di kala itu, asalkan anda berkultivasi,
dengan cepat anda akan didorong mencapai posisi. Mencapai posisi apa? Mencapai posisi
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kedatangan anda semula, didorong mencapai posisi setinggi itu, dalam waktu sangat
singkat sudah didorong mencapai posisi tersebut. Permukaan tubuh manusia tidak
mengalami perubahan yang begitu besar. Jika anda ingin kemampuan yang begitu besar
dapat termanifestasi, maka harus memiliki pikiran lurus yang demikian kuat, baru dapat
memerankan fungsi yang demikian besar; pikiran lurus anda juga harus mencapai taraf
kemurnian semacam itu, anda baru dapat memerankan fungsi yang begitu besar.
Anda sekalian tahu, seorang Dewa menggerakkan sebuah gunung tidak terhitung
apa-apa, memindahkan gunung adalah hal yang sangat mudah. Akan tetapi, Dewa itu tidak
punya sifat hati manusia. Dia sama sekali berkonsep Dewa, berkondisi Dewa semacam itu.
Sekiranya membawa sifat hati manusia apakah dapat berhasil? Pasti tidak akan berhasil.
Bagi orang Xiulian ada yang dapat berhasil, ada yang tidak berhasil, itu adalah masalah
pikiran lurusnya cukup atau tidak. Pikiran lurusnya benar-benar sudah mencapai taraf
kemurnian semacam itu baru akan berhasil.
Ada yang mengatakan saya merasa diri sendiri sangat murni, sebenarnya tidak,
masih terbawa banyak pikiran yang kompleks, terbawa banyak hal-hal yang terpupuk pasca
lahir. Bahkan sebuah pikiran yang anda anggap sederhana, mungkin titik tolaknya, sebabmusababnya, embel-embelnya semua tidak murni. Orang Xiulian sekiranya dapat
senantiasa mempertahankan pikiran lurus yang kuat dalam Xiulian jangka panjang,
mempertahankan kondisi hati seperti saat awalnya memperoleh Fa, mentalitas yang murni
seperti di masa awal, itu benar-benar adalah luar biasa, Dewa melihatnya juga akan
mengatakan anda luar biasa. Tetapi ini amat sulit, karena pada masa awal saat saya
mengajarkan Fa sudah tahu bahwa kalian di tengah Xiulian akan ada gangguan hati
manusia, jika tidak demikian, saya juga tidak menulis begitu banyak artikel dalam “Petunjuk
Penting untuk Gigih Maju”, di tengah Xiulian tiada hentinya meluruskan, mengawasi dan
memotivasi kalian, memberi tahu kalian tentang masalah yang dijumpai dalam Xiulian. Saya
tahu masalah-masalah tersebut akan muncul. Dahulu dalam Xiulian di luar pengikut Dafa
juga demikian, juga terdapat masalah seperti ini. Siapa yang dapat Xiulian seperti awal mula,
pasti akan mencapai kesempurnaan.
Tentu saja sebagai pengikut Dafa, Xiulian di tengah lingkungan masyarakat manusia
biasa ini, gangguannya tentu sangat besar. Shifu telah melihat hal ini, walaupun cara Xiulian
kalian tidak pernah ada pada manusia sebelumnya, tetapi kriteria yang ingin dicapai adalah
ketat, kalian dalam “Zhuan Falun” juga telah membacanya. Perihal Xiulian harus benarbenar layaknya citra seorang praktisi Xiulian, setidaknya anda harus sering
mempertahankan sebuah pikiran lurus yang jernih, dalam berbagai lingkungan yang
kompleks, saat mengalami konflik yang berbeda, atau tiba-tiba muncul suatu masalah, anda
dapat menghadapinya layaknya seorang praktisi Xiulian, itu barulah dibenarkan.
Tentu saja ini sangat sulit diwujudkan, bukankah demikian? Oleh sebab itu barulah
muncul keadaan yang rumit semacam itu di tengah proses Xiulian pengikut Dafa. Ada yang
kultivasinya baik, ada yang kultivasinya tidak baik, ada yang berpenampilan begini, ada
yang berpenampilan begitu. Anda sekalian tahu, masih muncul pula pengikut Dafa yang
meninggal. Tentu saja sebagai manusia, bagaimana bisa tidak meninggal? Sebuah kota
besar setiap hari jumlah orang yang meninggal bahkan cukup besar, “lahir-tua-sakit-mati”
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memang adalah hukum yang berlaku pada manusia. Sebuah kelompok manusia yang
demikian besar, beberapa puluh juta pengikut Dafa, jika semuanya tidak meninggal,
semuanya adalah praktisi Xiulian yang gigih maju berkultivasi sungguh-sungguh tanpa
mengendurkan diri, itu niscaya adalah mukjizat, dengan demikian kesesatan telah dijebol.
Justru karena ada yang tidak gigih maju, maka barulah dapat timbul masalah. Karena
bagaimanapun adalah kelompok manusia yang Xiulian, persentase kematiannya cukup
rendah. Lagi pula kekuatan lama demi mengacaukan lingkungan ini, dengan apa yang
disebut “menguji manusia”, untuk melihat pemahaman anda terhadap Fa ini sejati atau
palsu, anda percaya atau tidak, maka dia dengan sengaja membuatnya yang sejati dan
palsu bercampur aduk, agar manusia tidak dapat melihatnya dengan jelas.
Kacaunya sampai taraf apa? Misalnya ada pengikut Dafa, satu keluarga semuanya
sangat gigih maju, orang lain melihatnya juga sangat bagus, bahkan ada orang yang meniru
mereka, lihat bagaimana dia berkultivasi saya juga berkultivasi secara demikian. Saya
katakan orang Xiulian tidak ada contoh, menjadikan seseorang sebagai contoh sedangkan
diri sendiri tidak memahami Fa, maka akan menimbulkan masalah. Kekuatan lama mungkin
beranggapan anda berkultivasi dengan mencontoh dia, malah bukan diri sendiri yang
memahami Fa, maka kemungkinan besar dia akan dibuatnya meninggal. Tentu saja
sebagai pengikut Dafa, sekalipun meninggal juga akan mencapai kesempurnaan, ini pasti,
karena seorang manusia biasa dengan anda mengklarifikasi fakta kepadanya juga dapat
menyelamatkan dia, bahkan dapat menghantarkannya kembali ke posisi semula, apa lagi
seorang praktisi Xiulian Dafa? Lagi pula ini berupa kematian tidak wajar yang disebabkan
oleh kekuatan lama, tentu harus memberinya kesempurnaan.
Kekuatan lama membuat hal ini menjadi demikian, dia justru menggunakan cara
yang busuk ini untuk menguji orang lain, melalui hal ini menguji manusia, bagaimana
jadinya? Yang kalian anggap kultivasinya baik, dia telah meninggal, apakah anda masih
percaya atau tidak? Peristiwa semacam ini sudah banyak kali terjadi, banyak pengikut Dafa
juga sudah punya pengalaman dalam hal ini, sudah tahu ini adalah cara-cara dari kekuatan
lama. Tetapi dibicarakan atas dasar tuntutan Shifu, Xiulian juga adalah sesuatu yang serius,
seorang manusia menjadi Dewa, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan duduk di
situ membaca buku sambil minum teh, mereka yang benar-benar dapat berkultivasi
membubung ke atas di dalam perjalanan ini, barulah bisa mencapainya.
Di tengah Xiulian, justru karena praktisi Xiulian tidak dapat selalu mempertahankan
sebuah mentalitas yang konsisten dari awal hingga akhir, ibarat roket yang membubung ke
atas, di tengah gigih maju memperkaya tingkat-tingkat berbeda pada diri sendiri, maka akan
muncul kondisi yang berbeda. Kekuatan lama juga akan membuat lingkungan ini menjadi
kacau, menguji hati manusia dan hal-hal lainnya. Tidak hanya sebatas itu, contohnya
sangat banyak, di daratan Tiongkok lebih-lebih tidak perlu disebut lagi. Perwujudan jahat di
dalam penganiayaan, itu adalah seperangkat cara yang diatur oleh kekuatan lama. Tujuan
mereka ialah agar pengaturan mereka berhasil, supaya pengikut Dafa yang mereka anggap
memenuhi syarat, dapat berkultivasi mencapai kesempurnaan, tetapi mereka tidak peduli
siapa yang dapat mencapai kesempurnaan, siapa yang tidak dapat mencapai
kesempurnaan, di tengah penganiayaan ini mereka hanya peduli siapa yang dapat
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memenuhi syarat, biar dia mencapai kesempurnaan, apa yang mereka ingin lakukan
supaya berhasil dilakukan.
Di tengah penganiayaan saya juga sedang mengamati dengan saksama, ada
sebagian praktisi sungguh tidak menerima pelajaran. Baru saja dibebaskan dari kamp kerja
paksa, sifat memamerkan dirinya muncul lagi, hati manusianya muncul lagi. Seorang
manusia biasa saat mengalami suatu kejadian juga semestinya ada sebuah pelajaran,
banyaklah berpikir; bagi orang Xiulian lebih-lebih harus menemukan di mana letak
penyebabnya yang membuat kekuatan lama menyusup celah kekosongan, harus
memeriksa dan mencari masalah yang ada pada diri sendiri. Mengenai hal-hal tersebut
saya tidak bicarakan lebih banyak lagi di dalam konferensi Fa, keadaan di daratan Tiongkok
juga sangat rumit, beraneka ragam hati manusia, beraneka ragam konflik, dalam
lingkungan yang rumit itu keadaannya berubah-ubah. Haruslah memeriksa dan mencari
pada diri sendiri dengan sungguh-sungguh, agar sesedikit mungkin disusupi celah
kekosongan oleh kekuatan lama.
Selanjutnya saya bicarakan lagi masalah lainnya.
Anda sekalian tahu NTDTV yang merupakan proyek klarifikasi fakta yang dikelola
oleh pengikut Dafa, belakangan ini terjadi sedikit perubahan, saya rasa semua ini adalah
sangat wajar. Ada banyak praktisi sedang berkomentar. Jika dapat membuat hal-hal yang
ingin dilakukan oleh pengikut Dafa, proyek klarifikasi fakta pengikut Dafa dikelola dengan
baik, ada cara yang bagus, ide yang bagus, maka lakukanlah secara demikian, semua ini
adalah wajar. Tetapi ada beberapa praktisi, biasanya yang dikerjakan tidak begitu baik,
bahkan biasanya masih suka berkomentar terhadap mantan penanggung-jawab, setibanya
saat ini dia malah bermanis-manis padanya. Semula kondisi hati mantan penanggungjawab sangat tenang, saya dahulu juga pernah sampaikan padanya, pernah menyinggung
hal ini, ada orang mengatakan lagi ini dan itu: “kami tidak sampai begitu buruk, mengapa
sekali bilang ganti orang lalu diganti?” (Shifu tersenyum) Tentu saja, orang Xiulian memang
berbeda, saya begitu bicara dengan mantan penanggung-jawab, dia segera sudah
mengerti.
Menyinggung orang Xiulian, bagaimana menyikapi hal yang Shifu ingin anda lakukan.
Sebagaimana Shifu telah menyuruh anda melakukan secara demikian, tentu ada alasannya.
Bukankah kalian datang untuk membantu Shifu meluruskan Fa? Mengapa tidak
mendukung dan menyempurnakannya menuruti apa yang ingin Shifu lakukan, malah
berbuat hal-hal yang tidak semestinya dilakukan? Mengucapkan kata-kata yang tidak layak
diucapkan? Apakah anda orang Xiulian? Apakah anda pengikut saya? Apakah anda
memanggil saya Shifu?
Sesungguhnya coba kalian pikirkan, tadi kalian sedang membicarakan Shen Yun,
menyinggung tentang keberhasilan Shen Yun. Saya dahulu pernah mengatakan, bahwa
sejarah masyarakat manusia seyogianya berakhir pada tahun 1999. Ketika orang-orang
mengadakan perayaan besar pada tahun 2000, saya lalu berpikir, bahwa sisi yang mengerti
pada manusia sedang merayakan. Dapat melangkah melewati masa ini, masih ada
harapan untuk eksis, memang benar harus dirayakan. Akan tetapi apakah waktu dapat
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terus diperpanjang seperti itu? Jika sebuah apel sudah busuk sampai ke dalam-dalamnya,
masih tetap diletakkan di situ, apakah ini dibenarkan? Di atasnya dipenuhi ulat yang
merayap, menyebarkan bau yang busuk, apakah masih saja diletakkan di situ? Sebenarnya
masih ada berapa lama waktunya? Manusia pada masa sejarah periode ini juga sedang
mengomentari hal ini, dengan kata lain, manusia semua sedang khawatir. Menurut hemat
saya, saya sejak dini sudah katakan kepada pengikut Dafa, justru karena alam semesta
sedang diadakan pelurusan Fa, di sini telah menjadi sentral pelurusan Fa, di sini terdapat
pengikut Dafa yang tak terhitung jumlahnya sedang membuktikan kebenaran Fa, dengan
demikian waktu tersebut barulah diulur. Maka dengan kata lain, ini adalah berkat Dafa yang
mempertahankan tempat ini. Dipertahankan untuk apa? Untuk memberi kesempatan sekali
lagi kepada manusia, dipertahankan agar pengikut Dafa menyelamatkan manusia di sini.
Jangan hanya melihat kami terus-terusan menanggung penderitaan di sini.
Ada praktisi berkata, “Biarlah saya menanggung, terus menanggung.” Apa yang
anda tanggung?! Sekalipun dalam keadaan yang lebih sulit anda juga harus melakukan tiga
hal dengan baik. Menyelamatkan manusia, ini adalah kewajiban pengikut Dafa! Pencapaian
kesempurnaan pengikut Dafa mutlak bukan kesempurnaan pribadi, pasti adalah
pencapaian kesempurnaan di tengah penyelamatan manusia, dengan membawa makhluk
hidup yang tak terhitung banyaknya. Setiap orang juga demikian! (Tepuk tangan) Sekiranya
memang begitu, coba anda sekalian pikirkan, kita dalam periode sejarah ini bukankah
seharusnya berlaku sebagai pemeran utama?
Shifu membimbing kalian mengerjakan Shen Yun sesungguhnya adalah memberi
contoh kepada kalian. Saya telah berhasil membuat Shen Yun menjadi pertunjukan
peringkat satu di dunia, setidaknya dalam lingkup seni budaya, dalam lingkup seni, Shen
Yun telah tampil sebagai pemeran utama. Lalu proyek lainnya bagaimana? Kalian gembira
merasa puas diri dengan sekelumit prestasi yang dicapai diri sendiri, apakah anda telah
berlaku sebagai pemeran utama? Anda bahkan peran pendamping juga belum diwujudkan,
ada yang sedang berperan sebagai badut! Apakah ini yang sepatutnya dilakukan oleh
pengikut Dafa? Apakah ini Shifu yang menghendaki anda lakukan? Di antara kita ada yang
berkata, bahwa sekarang modal kami kurang, proyek tidak dapat berjalan. Itu dikarenakan
anda belum melakukannya dengan baik, anda tidak menganggapnya sebagai pekerjaan
yang benar-benar harus dilakukan oleh pengikut Dafa, sebagai sebuah perusahaan yang
sesungguhnya untuk dilakukan. Sebuah media yang bersifat global tidak memiliki
perputaran modal sebesar beberapa ratus juta, itu tidak termasuk perusahaan besar. Tentu
saja dengan diucapkannya perkataan ini sudah pasti ada orang yang merasa ada tekanan.
Saya tidak mengatakan bahwa anda tidak berhasil mencapainya maka anda jadi tidak
benar. Saya hanya mengatakan hal ini atas dasar prinsip, kita harus melakukannya
demikian barulah memenuhi syarat.
Ada sebagian orang mengapa kapasitasnya begitu kecil? Masalah yang dipikirkan
mengapa begitu kecil? Jika media yang kalian kelola benar-benar berpijak pada masyarakat
arus utama, benar-benar telah menjadi sebuah perusahaan media yang bersifat global,
coba kalian pikirkan, untuk mengekspos kejahatan, membimbing manusia ke aspek yang
positif, seberapa besar fungsi yang diperankan? Seberapa besar tingkat kemampuannya
dalam menyelamatkan makhluk hidup? Kalian belum berhasil mewujudkannya, sering kali
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mengharapkan media manusia biasa melakukan sesuatu bagi kita! Media manusia biasa
justru tidak melakukannya bagi anda, karena dia bukan dikelola oleh pengikut Dafa.
Andalah yang sedang membuktikan kebenaran Fa, bukan manusia biasa yang
membuktikan kebenaran Fa. Demikianlah gerangan masalahnya. Ada kalanya kalian ingin
media manusia biasa melakukan sedikit hal, dia malah melakukannya secara kontra bagi
anda, bukankah demikian?
Saya bicarakan lagi tentang masalah Shen Yun. Banyak praktisi punya sebuah
pemikiran terhadap Shen Yun, merasa ini adalah proyek yang dibimbing oleh Shifu.
Sesungguhnya adalah sebuah contoh yang Shifu berikan kepada anda sekalian, lebih
banyak hal lagi adalah kalian yang melakukan. Tetapi bagaimana Shen Yun dilakukan
selangkah demi selangkah, saya memang punya rencananya.
Sebagai sebuah grup kesenian di masa awal, khususnya di Amerika Serikat, kita
dengan status orang Tionghoa, merupakan sebuah suku keturunan minoritas, sekiranya
ingin menembus situasi masyarakat ini, tidak semudah yang diucapkan. Sekalipun grup
kesenian Amerika Serikat, juga harus melalui pengaruh selama beberapa puluh tahun baru
berhasil tampil di masyarakat, jika demikian bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu Shifu
menghendaki pengikut Dafa di berbagai tempat lebih banyak orang ikut bergabung,
menghendaki kalian bekerja sama secara aktif, agar pengaruh Shen Yun menjadi besar, ini
adalah satu sebabnya.
Satu lagi yaitu mutu acaranya harus terjamin, maka saya memandang paling penting
terhadap efek langsung bagi penonton. Sebagai seorang koreografer, dia akan berpijak
pada sudut pandang tarian untuk melihat efeknya, dia sulit membayangkan bagaimana
penonton memandang masalah tersebut. Sebagai dirigen sebuah grup musik, dia akan
meletakkan pusat perhatian pada penampilan grup musik. Lalu sebagai penata cahaya atau
sistem audio, mereka juga akan condong pada pemikiran sendiri. Saya tidak demikian, saya
melihat secara langsung efek keseluruhan yang diberikan kepada penonton, bahkan porsi
yang ditambahkan dalam berbagai adegan harus selayaknya, untuk menjamin agar efek
seluruh pertunjukan yang diberikan kepada penonton adalah sedemikian rupa.
Oleh sebab itu, sekali mutunya ditingkatkan, ditambah lagi kerjasama dari praktisi di
berbagai tempat, lagi pula yang melakukan adalah orang Xiulian, maka yang
dimanifestasikan semua bersifat bajik murni dan indah murni, dan juga membawa energi
kuat yang positif dari orang Xiulian, pengikut Dafa sendiri adalah datang untuk
menyelamatkan makhluk hidup, maka apa pun yang dilakukan oleh pengikut Dafa tidak
boleh dilakukan sia-sia, semua harus bertanggung jawab demi penyelamatan manusia,
tentu saja yang dimanifestasikan dalam pertunjukan ini adalah sangat mencolok. Banyak
penonton di arena pertunjukan dapat merasakannya, melihat di atas pentas ada pula Dewa
yang sedang berperan. Sesungguhnya pengikut Dafa mengerjakan proyek lainnya juga
sama, yaitu harus sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik. Dalam waktu singkat
beberapa tahun, telah membuat reputasi Shen Yun jadi sangat terkenal.
Sesungguhnya pada tahun pertama Shen Yun sudah mencapai hasil awal, orangorang ketika itu sudah mengatakan ini adalah sebuah keajaiban. Semula saya ingin
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mengadakan pertunjukan dua kali setahun, satu adalah “pertunjukan menakjubkan di hari
Natal,” yaitu pada saat Natal diadakan satu kali pertunjukan, tahun baru Imlek diadakan
satu kali pertunjukan. Tiap tahun dua kali pertunjukan dengan isi acara yang berbeda.
Belakangan karena terlampau sibuk, tidak sanggup dilakukan, sekarang hanya diadakan
satu kali pertunjukan. Dalam waktu singkat beberapa tahun, pengaruhnya sudah bergema.
Ini tentu berhubungan dengan kerjasama pengikut Dafa dan faktor-faktor dari berbagai
aspek.
Saya bicara dengan penanggung-jawab stasiun televisi, sebagai media jika tidak
memerhatikan pembinaan karyawan secara profesional, mutunya tidak dapat ditingkatkan,
tingkat profesionalismenya juga kurang, semua itu tidak benar. Sebagai sebuah
perusahaan media yang berskala besar, hal-hal tersebut harus diperhatikan.
Saat menyelenggarakan Shen Yun saya berpikir, jika ingin agar Shen Yun dapat
menduduki peringkat satu, maka pertama harus membina para pemain, dari itu saya
mendirikan sekolah, untuk mengatasi pembinaan pemain secara tuntas. Kita sangat cepat,
dalam waktu singkat sudah berhasil membina para pemain. Ketika itu ketrampilannya masih
belum begitu mahir, sekarang sudah semakin mahir, banyak di antara pemain sudah
menjadi penari peringkat satu di tingkat internasional, (tepuk tangan) oleh sebab itu barulah
ada hasil pertunjukan yang demikian, dan pada aspek lainnya tingkat profesionalismenya
semakin lama semakin tinggi. Tentu saja, orkestra Shen Yun juga sedang mengalami
perbaikan besar, saya juga ingin agar orkestra ini menjadi peringkat satu di dunia. (Tepuk
tangan) Jika saya sudah katakan maka akan dilakukan hingga berhasil, (Shifu tersenyum)
(tepuk tangan) sedang diusahakan. Tahun lalu tiga orkestra kita bergabung jadi satu
mengadakan sebuah pertunjukan orkes simfoni, pertunjukan diadakan di ruang konser
Carnegie New York, hasilnya sangat sukses, keyakinan anggota orkestra juga berlipat
ganda, orkestra kita juga pasti dapat mencapai sukses awal.
Sesungguhnya saya mengerjakan Shen Yun, adalah untuk diperlihatkan kepada
proyek lainnya bagaimana Shifu mengerjakannya. Selain itu, saya masih ada sebuah
rencana, karena praktisi di berbagai tempat dalam mempromosikan Shen Yun telah
mengerahkan terlalu banyak orang, sehingga memengaruhi proyek lainnya, hal ini harus
diubah. Sekarang sudah terjadi banyak perubahan, pertunjukan tahun lalu hingga tahun ini
sudah tidak begitu banyak orang yang dikerahkan, di banyak daerah yang dikerahkan
sudah sangat sedikit. Untuk daerah New York saya sudah beri tahu agar sesedikit mungkin
yang dikerahkan. Sekiranya yang mempromosikan tiket beberapa ribu orang, akhirnya
bahkan keagungan De-nya juga tiada lagi, penonton yang datang ada berapa banyak? Ada
sebagian daerah hanya dengan tiga atau empat orang sudah berhasil mengadakan
beberapa kali pertunjukan, dan juga dipenuhi penonton, coba anda lihat betapa besar
keagungan De ini. Oleh sebab itu kelak orang yang dikerahkan semakin lama akan semakin
sedikit. Lagi pula sekarang sudah dilakukan statistik, di berbagai tempat keadaannya juga
demikian, lebih dari 80 persen penonton datang berkat melihat iklan, maka kita cukup
dengan jumlah tenaga yang sedikit, iklannya dibuat lebih baik sedikit, itu sudah boleh.
Berangsur-angsur akan dilakukan secara demikian.
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Yang dibicarakan tadi sudah merupakan dua masalah konkret. Tadi saya mendengar
dari daratan Tiongkok juga telah datang sebagian praktisi. Ada sejumlah praktisi dahulu
pernah mendengar saya berceramah Fa, kebanyakan praktisi di daratan Tiongkok belum
pernah mendengar saya berceramah Fa, untuk bertemu Shifu satu kali sepertinya sangat
sulit, jika demikian saya seyogianya bicara lebih banyak sedikit. (Tepuk tangan meriah)
Kita tetap menggunakan cara seperti ini, Shifu menjawab pertanyaan. (Tepuk tangan)
Sekarang boleh mulai, lembaran pertanyaan boleh diserahkan.
Jika saya duduk kalian tidak dapat melihat jelas, saya pikir sebaiknya saya bicara
dengan berdiri. (Tepuk tangan)
Pertanyaannya serahkan ke sini.
Sedapat mungkin mengajukan pertanyaan kalian di tengah Xiulian. Hal-hal pribadi
yang menyangkut tubuh tidak nyaman di sana sini, (hadirin tertawa) kita semua juga tertawa,
ini semestinya adalah cobaan yang harus dilewati oleh diri sendiri.

Pengikut: Bagaimana pengikut Dafa menghadapi makanan beracun hasil
industrialisasi di tengah masyarakat sekarang ini? (Hadirin tertawa) (Shifu tersenyum)
Shifu: Sekarang benar-benar sudah jadi demikian. Ilmu pengetahuan manusia
sangat dangkal. Penyempurnaan genetika dilihat secara permukaan dapat membuat hasil
pertanian minim terserang hama, bahkan seolah meningkatkan jumlah produksi. Namun
sesungguhnya, dunia ini adalah ciptaan Tuhan, bahan pangan manusia juga ciptaan Tuhan,
benda-benda di alam ini menjalin sebuah sirkulasi yang normal dengan tubuh manusia,
keduanya dapat saling memanfaatkan, lagi pula di dalam proses sirkulasi masih dapat
membuat benda-benda tersebut membubung mencapai tingkat tinggi. Segenap alam
semesta juga adalah sebuah sistem sirkulasi. Jika benda di tempat kita ini terjadi
metamorfosis, tidak murni lagi, benda tersebut tidak sebatas memengaruhi masyarakat
manusia, masih dapat memengaruhi masyarakat tingkat tinggi, bersamaan itu benda yang
metamorfosis dapat membuat tubuh manusia mengalami kelainan bentuk.
Saya dahulu pernah mengatakan kepada anda sekalian, bahwa manusia
sebenarnya telah mengalami dua periode bumi. Bumi yang sebelumnya di saat masa akhir,
wujud manusia ketika itu terlihat sangat menyeramkan. Ada yang kepalanya besar sekali,
ada yang kakinya sangat pendek, ada yang lengan atasnya satu panjang satu pendek, ada
juga yang panca inderanya merot,1 telah teracuni jadi sangat jelek rupanya, manusia semua
sudah berubah bentuk, ini justru dikarenakan penyempurnaan genetika dan pencemaran
dari industrialisasi.
Pengikut Dafa adalah orang Xiulian, tubuh permukaan manusia modern semula
memang sudah tercemar, bersamaan itu terdapat banyak karma di permukaan, di tengah
proses Xiulian, justru menyingkirkan benda-benda buruk tersebut, memurnikan tubuh dan
1

Merot -- Tidak lurus; miring (mulut dsb).
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pikiran anda, bahkan yang kurang dan yang cacat juga dapat diperbaiki, saat kembali ke
posisi semula harus mencapai kriteria tubuh Dewa, oleh sebab itu seharusnya tidak menjadi
masalah. Asalkan anda Xiulian, masalah ini tidak eksis, lagi pula orang dewasa tidak akan
dengan cepat muncul kelainan bentuk, tetapi akan mengakibatkan rambut rontok,
pengaruhnya sangat sedikit. Terhadap generasi berikutnya pengaruhnya sangat besar.
Asalkan orang Xiulian, tak peduli anak kecil atau orang Dewasa, sesungguhnya semua itu
sedang dalam proses penyelesaian, tubuh anda tak peduli tercemar atau tidak, semua
sedang dalam proses transformasi.
Pengikut: Kami adalah pengikut Taiwan, memperoleh Fa sudah banyak tahun. Saya
dan suami sesama praktisi bersama-sama yakin pada Shifu dan yakin pada Fa melakukan
tiga hal dengan baik, kami tahu Dafa bukan untuk menghalau penyakit, tahu sel-sel orang
Xiulian akan ditransformasi oleh materi energi tinggi, tetapi penyakit encok yang diderita
sebelum memperoleh Fa terus saja belum sembuh, akhir-akhir ini persendian masih terasa
sangat sakit. (Hadirin tertawa)
Shifu: (Tersenyum) Orang Xiulian semua tahu, asalkan anda gigih maju, tubuh anda
niscaya sedang terjadi perubahan, Shifu juga akan menyelaraskannya bagi anda. Bukan
tubuh manusia dari Shifu ini yang melakukan, melainkan Fashen Shifu yang melakukan.
Sejak anda Xiulian hingga kini penyakit belum juga sembuh, anda benar-benar harus
mencari masalah yang ada pada Xinxing anda, lihatlah di mana ada keterikatan, aspek
mana harus dikultivasikan dengan baik, ini tepat adalah masalah Xiulian pribadi. (Tepuk
tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa dari Ping Ding Shan propinsi Henan kirim salam pada Shifu.
Shifu: (Tersenyum) Yang kirim salam jangan diserahkan ke sini, Shifu tahu perasaan
hati kalian.
Pengikut: Kami adalah pengikut Dafa usia lanjut yang belum lama datang ke
Amerika Serikat, sangat mendambakan bertemu dengan Anda, mendengarkan ceramah Fa
Anda, karena berbagai sebab hasrat kami selalu tak terpenuhi, sekarang saya khusus
mohon sesama praktisi yang ikut konferensi Fa menyampaikan salam saya. Pengikut Dafa
dari kota Changsha.
Shifu: Yang ini tidak usah diserahkan, Shifu sudah tahu. (Shifu tersenyum)
Pengikut: Mohon Shifu duduk berceramah Fa, Anda sudah berdiri satu jam....
Shifu: Tidak apa-apa.
Pengikut: Shen Yun mengadakan pertunjukan di Taipei selalu tidak berhasil
menyewa gedung teater nasional yang kelasnya paling tinggi, apakah dikarenakan para
pengikut masih kurang berusaha?
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Shifu: Di Taiwan selain Taipei, ada beberapa gedung teater masih terhitung lumayan,
namun semua gedung teater di Taipei sepertinya tidak terlalu bagus, sekalipun gedung
teater nasional juga hanya mampu menampung 900 lebih penonton, sewa atau tidak juga
tidak ada artinya, maka saya tidak mengharuskan mereka menyewanya.
Pengikut: Koran Dajiyuan Taiwan dalam mengekspos partai jahat, cara
penyampaiannya seolah kurang memenuhi selera pembaca, dewasa ini tidak berhasil
membuat mayoritas orang Taiwan menerimanya, mohon tanya bagaimana saya harus
berbuat?
Shifu: Anda berilah masukan pada mereka, hanya dapat dilakukan demikian. (Shifu
tersenyum)
Pengikut: Kita sebenarnya telah menyelamatkan berapa banyak makhluk hidup?
Berapa persentasinya?
Shifu: Sekarang jumlah orang yang mundur dari PKT ada berapa banyak? Orangorang yang pernah kalian klarifikasi fakta hampir semuanya ada dalam jumlah tersebut,
tetapi tidak dijamin pasti setiap orang yang sudah melakukan pemunduran tidak lagi
melakukan hal penganiayaan terhadap pengikut Dafa, ada sebagian orang memang telah
menyatakan mundur dari lubuk hatinya. Namun tak peduli bagaimanapun, sekali dia ada
pernyataan seperti ini, Dewa akan membantunya menangani masalah tersebut. Sekarang
orang Tiongkok yang mundur dari PKT sudah 130 juta, anggota PKT tidak sebegitu banyak,
ini dikarenakan jumlah tersebut mencakup yang mundur dari PKT, dari liga pemuda, dari
pionir muda dan yang sudah pensiun.
Pengikut: Saya dahulu di daratan Tiongkok tidak melakukan begitu baik dalam hal
klarifikasi fakta dan Xiulian pribadi. Selama beberapa tahun di luar negeri sering terpikir
orang-orang yang dulu seharusnya diklarifikasi fakta namun terlewati, saya sendiri berharap
dapat menutupi penyesalan pribadi dan kembali ke Tiongkok mengklarifikasi fakta kepada
mereka, tetapi dalam hati selalu ada perasaan takut.
Shifu: Perihal Xiulian, seandainya seseorang berhati murni dan lapang,
gangguannya pasti sedikit. Namun bukan berarti Shifu sudah berkata demikian anda lalu
pergi melakukannya, kembali ke Tiongkok jika tertangkap bagaimana jadinya? Saya hanya
bicarakan dari sudut pandang Xiulian, jika benar-benar dalam hati tanpa rasa takut, dengan
hati murni dan lapang melakukan hal yang seharusnya dilakukan, melangkah di atas jalan
Dewa dengan penuh martabat, maka tidak akan ada rasa takut. Polisi juga adalah
kehidupan yang menanti penyelamatan, jika dia datang saya lakukan klarifikasi fakta
kepadanya. Memang benar ada pengikut Dafa yang demikian, akhirnya polisi juga sangat
kagum, saat akan meninggalkan tempat masih berpesan kepadanya, perhatikanlah
keselamatan anda. Sungguh luar biasa. (Tepuk tangan) Tetapi anda sudah berada di luar
negeri maka lakukanlah dengan baik hal-hal yang seharusnya dilakukan, itu juga sama.

25

Pengikut: Salam untuk Shifu. Saya memahami bahwa prinsip Fa tentang
mendukung tanpa syarat adalah apa yang dikatakan oleh koordinator kita lakukan
menurutinya. Pertanyaan saya adalah, di saat krusial sebuah proyek, koordinator tidak
mengatakan bagaimana melakukannya, jadi harus bagaimana kita mendukungnya?
(Hadirin tertawa)
Shifu: Koordinator ada kalanya akan mendengar pendapat orang lain terlebih dahulu,
kemudian mengambil sebuah pendapat yang baik, memang ada juga yang demikian. Tetapi
ada pula koordinator yang tidak pernah ada pendapat, diri sendiri tidak pernah ada sebuah
pemikiran, tidak pernah menaruh perhatian pada aspek tersebut, itu memang agak
mengecewakan. Shifu menyerahkan begitu banyak pengikut Dafa pada anda,
menghendaki anda membimbing mereka dengan baik, itu adalah sesuatu yang harus anda
lakukan, adalah kewajiban, jika tidak dilakukan dengan baik, tentu berhubungan langsung
dengan Xiulian anda pribadi.
Pengikut: Prinsip Fa tentang mendukung tanpa syarat apakah juga mencakup di
saat krusial sebuah proyek, koordinator harus ada keberanian untuk menentukan arah
proyek?
Shifu: Tentu saja demikian, diri sendiri harus punya sebuah ide yang bagus
bagaimana melakukannya.
Di saat awal mengerjakan Shen Yun, pengikut Dafa yang menekuni bidang kesenian
juga cukup banyak, yang ini beri tahu saya, Shifu harus melakukannya begini, yang itu beri
tahu, Shifu harus melakukannya begitu, yang ini mengatakan masalahnya begini, yang itu
mengatakan masalahnya begitu. Perkataannya juga sangat masuk akal, kemudian masih
dikemukakan banyak contoh. Setiap hari hampir selalu ada yang memberi masukan kepada
saya, saya lalu berpikir: hal ini adalah saya yang melakukan, bagaimanapun yang dikatakan
seseorang tidak akan berperan mengganggu, saya tahu jelas harus bagaimana
melakukannya; sekiranya ini terjadi pada penanggung-jawab proyek pada umumnya, itu
benar-benar tidak dapat dibendung. Wah, ada beberapa bahkan sangat kuat pengaruhnya,
benar-benar sangat sulit dibendung. Akan tetapi, sebagai seorang penanggung-jawab
proyek, jika anda tidak punya satu arah sendiri yang teguh, benar-benar tidak dapat
melakukan apa pun.
Pengikut: Sekarang di beberapa negara masih ada yang tidak berbuat mengikuti
ketentuan Shen Yun dalam menangani keuangan, mohon Shifu bicarakan lagi aspek
tersebut.
Shifu: Rapat Shen Yun perlu diselenggarakan, hal-hal tersebut haruslah dilakukan
dengan baik. Pengikut Dafa memang memandang ringan terhadap hal-hal tersebut, Xiulian
dianggap nomor satu. Jika sampai timbul masalah pada aspek tersebut, maka sudah
sangat sulit untuk Xiulian, kekuatan lama pasti akan mencari anda untuk mengadakan
perhitungan, namun anda tidak dapat melewati lintasan tersebut. Jangan sekali-kali
menimbulkan masalah.
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Tidak memiliki persyaratan, atau ada sebagian praktisi lupa daratan, atau mengalami
kesulitan pada proyek lain, lalu menyalahgunakan dana, itu adalah hal yang luar biasa
serius. Karena pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, atau mengerjakan suatu proyek,
adalah kalian sedang mencapai kesempurnaan bagi diri sendiri, sedang menempuh jalan
Xiulian sendiri, bila mengalami suatu kesulitan anda harus mengatasinya sendiri, itu baru
terhitung anda telah melewati cobaan, bukankah demikian? Berhasil melewati adalah
keagungan De, seandainya anda melakukan sesuatu dengan menggunakan uang orang
lain, memanfaatkan uang orang lain atau dana Shen Yun, maka itu sudah berlainan --- biar
bagaimanapun anda mengerjakan proyek tersebut juga tidak ada keagungan De, kekuatan
lama akan mendekap masalah anda ini: anda membantu Shifu meluruskan Fa ataukah
Shifu yang membantu anda? Lagi pula jika dalam keadaan tidak seorangpun tahu, anda
telah menyalahgunakan dana, atau menganggapnya sebagai uang sendiri, itu adalah hal
yang amat ditabukan dalam Xiulian, merupakan hal yang sangat serius. Oleh sebab itu saya
kadang berpikir, jangan sekali-kali timbul masalah pada aspek ini. Shifu tidak akan terlalu
keras mengatakan hal ini, saya juga tidak memandangnya berat, tetapi saya sangat
khawatir barang siapa timbul masalah pada aspek ini, Xiuliannya selama sekian banyak
tahun jadi sia-sia, kekuatan lama tidak peduli anda praktisi lama atau praktisi baru atau
penanggung-jawab, dia mungkin saja menghancurkan anda.
Tentu saja, sebenarnya anda sekalian sudah melakukan dengan sangat baik,
melihat keberhasilan Shen Yun kalian sangat senang, daya kemampuannya besar dalam
menyelamatkan manusia, kalian semua ingin menyokong Shen Yun, saya tahu kalian
semua berpikir demikian.
Pengikut: Pengikut Dafa kota Xi An kirim salam pada Shifu.
Shifu: Terima kasih pada anda sekalian, yang kirim salam tidak usah diserahkan
lagi. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya adalah wartawan Dajiyuan Taiwan, tahun ini bertemu dengan cukup
banyak orang dari berbagai kalangan di daratan Tiongkok yang khusus datang ke Taiwan
menyaksikan pertunjukan Shen Yun, mereka selain terharu, juga menyatakan kirim salam
kepada Guru Li Hongzhi yang belas kasih dan mulia, serta menyampaikan penghormatan
yang agung, mereka dengan tulus hati berharap Shifu dapat kembali ke Tiongkok, grup
kesenian Shen Yun dapat lebih awal kembali ke kampung halaman kebudayaan warisan
Dewa.
Shifu: Terima kasih kepada mereka. Saya memang ingin agar Shen Yun pergi ke
daratan Tiongkok mengadakan pertunjukan, (tepuk tangan) coba lihat waktunya masih
keburu atau tidak. Sekiranya daratan Tiongkok akan dikunjungi, jangankan tiga grup, empat
grup juga masih kurang. Tempo hari ada seseorang dalam grup kesenian telah
mengadakan sebuah perhitungan, jika tiga grup mengadakan pertunjukan di Tiongkok,
semata-mata pengikut Dafa yang menonton juga butuh waktu 60 tahun, (hadirin tertawa)
baru dapat selesai ditonton. (Tepuk tangan) Maka jumlah kelompok penonton ini sangat
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besar. Tentu saja menyangkut penyelamatan makhluk hidup, yang lebih banyak masih
menghendaki manusia biasa yang menyaksikan.
Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa kota Beijing dan Tianjin daratan Tiongkok
kirim salam pada Shifu, bersujud pada Shifu.
Shifu: Terima kasih pada anda sekalian, yang kirim salam tidak usah diserahkan lagi
ya. (Tepuk tangan)
Pengikut: (Shifu: Bagian depan yang kirim salam pada Shifu tidak Shifu baca lagi
ya.) Saya adalah pengikut Dafa kota Changchun, tak peduli panas terik atau dingin
mencekam, angin kencang atau hujan badai, kami tetap konsisten memancarkan pikiran
lurus, selama penganiayaan tidak dihentikan, pikiran lurus dipancarkan tanpa henti, lakukan
tiga hal dengan baik, mohon Shifu melegakan hati.
Shifu: Terima kasih pada anda sekalian. (Tepuk tangan) Pengikut Dafa di kampung
halaman Shifu, kalian melakukannya dengan sangat baik.
Pengikut: (Shifu: Bagaimana ini? Masih juga yang kirim salam, dibaca atau tidak?)
Pengikut Dafa dari Fushun, Xinbin, Yongling propinsi Liaoning kirim salam pada Shifu yang
belas kasih dan mulia.
Shifu: Terima kasih pada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Bagaimana mengklarifikasi fakta penganiayaan secara lebih baik kepada
media dan lembaga HAM di Barat?
Shifu: Perihal klarifikasi fakta, di manapun boleh dilakukan, jangan khusus ditujukan
pada suatu pemerintahan atau kelompok, jangan ada pemikiran semacam itu, pada banyak
kesempatan dikarenakan keterikatan ini, membuat jalan terhalang. Anda sekalian tahu, kita
adalah menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan manusia apanya yang
diselamatkan? Adalah hati manusia. Oleh sebab itu semata-mata ditujukan pada hati
manusia, ditujukan khusus pada individu, jangan ditujukan khusus pada kelompok.
Sekiranya anda justru ingin klarifikasi fakta ditujukan khusus pada suatu kelompok, anda
boleh lakukan demikian. Tetapi jika ingin mendapatkan hasil yang nyata dalam
menyelamatkan manusia, lakukan klarifikasi fakta kepada siapa pun boleh, lakukan
klarifikasi fakta pada lapisan manapun tidak ada masalah, makhluk hidup semua sedang
menanti.
Pengikut: Terhadap sejumlah orang yang disebut sebagai praktisi, yang dalam
jangka panjang menyusup di tengah pengikut Dafa, dan sengaja menimbulkan masalah di
tengah pengikut Dafa, saya tidak tahu bagaimana menyingkapnya namun juga dapat
memperlakukannya dengan belas kasih.
Shifu: Memang benar, ada sebagian orang merasa Dafa bagus, juga tidak ingin
meninggalkannya, namun dia tidak menjalani Xiulian, keberadaannya di dalam niscaya
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akan berperan menimbulkan masalah, dia sendiri tidak tahu; sekelompok praktisi yang hati
manusianya dominan malah suka mendengar apa yang dia katakan. Ditarik sekelompok
orang mengadakan pembicaraan, yang dibicarakan semua adalah pemahaman dari hati
manusia, juga tidak berpijak di atas Fa, benar-benar sedang menimbulkan masalah. Orang
semacam ini yang tidak gigih maju, namun juga merasa Dafa bagus, tidak ingin
meninggalkan, saya harap kalian jangan membiarkan kesempatan takdir sejak jauh lampau
lewat begitu saja bersinggungan lengan, berkultivasilah sungguh-sungguh, diri sendiri ada
yang diperoleh, dengan demikian barulah tidak sia-sia berada di tengah pengikut Dafa
untuk satu kesempatan waktu.
Pengikut: Jika pengikut Dafa tidak mengultivasi diri dengan baik, apakah tidak dapat
mencapai tujuan penyelamatan makhluk hidup sekalipun melakukan hal-hal yang lebih
banyak lagi?
Shifu: Bukan demikian kiranya. Saya malah teringat pada sebuah prinsip. Ada orang
yang mengatakan, khususnya di daratan Tiongkok banyak yang mengatakan, jika anda
belum melakukan dengan baik janganlah anda mengurusi saya. Perkataan ini kalian
mendengarnya seolah benar, wah betul juga, anda sudah melakukan dengan baik barulah
anda mengomentari saya. Sesungguhnya tidak benar, tidak ada manusia yang sempurna,
dia ada kekurangan pada aspek ini, mungkin pada aspek lainnya masih lebih baik sedikit.
Tak peduli orang apa, asalkan perkataannya benar, semua itu harus didengar, tak peduli
orang tersebut anda anggap orang baik atau orang jahat, ini barulah benar. Oleh sebab itu,
di tengah Xiulian tak peduli anda merasa diri sendiri telah melakukan dengan baik atau tidak,
hal-hal klarifikasi fakta haruslah anda lakukan. (Tepuk tangan)
Pengikut: Seluruh praktisi kota Tangshan propinsi Hebei kirim salam pada Shifu.
Sejak 20 Juli tahun 1999, tempat kami selalu merupakan salah satu daerah yang
mengalami penganiayaan paling serius di seluruh negeri, tahun lalu terjadi lagi dua kali
penganiayaan skala besar, sehingga menimbulkan kerugian sangat besar bagi makhluk
hidup, mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Bila diungkapkan hal-hal seperti ini terlampau banyak, sesungguhnya di
berbagai tempat di daratan Tiongkok juga demikian. Sama seperti yang Shifu katakan tadi,
seandainya kita sebagai pengikut Dafa pikiran lurusnya lebih kuat sedikit, dapat selalu
berbuat sesuai kriteria orang Xiulian di tengah penganiayaan ini, meminimalkan hati
manusia, penganiayaan seyogianya akan berkurang.
Semakin banyak hati manusia akan semakin runyam. Ada yang masih tidak
menerima pelajaran, begitu keluar dari kamp kerja paksa, berbagai sifat hati manusianya
muncul lagi, sifat pamernya muncul lagi, dengan demikian akan mengundang kerunyaman,
bukankah demikian? Bukan saja diri sendiri mengalami penderitaan, segenap lingkungan
juga terpengaruhi. Oleh sebab itu sekiranya setiap pengikut Dafa dapat melakukan dengan
baik, saya beri tahu kalian, penganiayaan ini niscaya tidak dapat bertahan, sejak dini sudah
ambruk. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Di sejumlah daerah, seorang penanggung jawab Himpunan merangkap
banyak pekerjaan: koran Dajiyuan, NTDTV, urusan Himpunan, kelompok klarifikasi, setiap
hal harus minta petunjuk dia.
Shifu: Memang, ada sebagian daerah memang demikian. Benar-benar kekurangan
tenaga, hal ini tidak patut dipermasalahkan, namun ada sebagian daerah memang betul
merupakan sebuah masalah. Shifu juga sedang berpikir: siapa yang dapat menggantikan
saya, maka saya tidak lagi mengerjakan Shen Yun. Perihal membuktikan kebenaran Fa,
setiap pengikut Dafa juga dikehendaki agar mereka menempuh jalan sendiri, berikan
keagungan De pada mereka. Jika diri sendiri merangkul semuanya, terlalu banyak juga
sebenarnya belum tentu dapat dikerjakan dengan baik. Dibicarakan dari aspek lain, apakah
diri sendiri ada suatu keterikatan sehingga dilakukan demikian? Ini malah merupakan
sebuah masalah yang belum dapat diatasi di tengah Xiulian. Sekiranya berani dilepaskan,
apa pun berani saya lepaskan. Sesungguhnya memang adalah menggembleng seseorang,
mengapa tidak dilepaskan? Semuanya adalah orang Xiulian, dengan adanya Fa, apa yang
ditakuti? Saya berani menyerahkan apa pun kepada orang lain untuk dikerjakan, mengapa
tidak bisa demikian? Maksud Shifu semula memang ingin menggembleng kalian, mengapa
tidak menyerahkan pada yang lainnya untuk dikerjakan? (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa propinsi Heilongjiang merindukan Guru terhormat, kami
akan mengatasi segala kesulitan untuk melakukan tiga hal dengan baik. Shen Yun adalah
pertunjukan peringkat satu di dunia yang dihasilkan berkat bimbingan Shifu sendiri, kami
beranggapan harus diperlakukan dengan standar tertinggi yang sekarang kami miliki.
Shifu: Oh, yang dimaksud adalah DVD Shen Yun, pengikut Dafa daratan Tiongkok
ingin membuatnya dengan kemasan yang indah sekali. Lakukanlah berdasarkan
kemampuan sendiri dan kondisi sendiri, karena mayoritas praktisi keadaannya masih
terhitung sangat sulit, jika semuanya berbuat demikian, juga akan memengaruhi kehidupan
normal mereka, ada praktisi bahkan tidak makan tidak minum juga ingin menyokong dana,
maka janganlah menimbulkan kesulitan bagi para praktisi. Anda sekalian tahu Shen Yun
dan lokasi di gunung tidak pernah menerima sumbangan dari praktisi pada umumnya, tetapi
selalu ada saja yang menyumbang, juga selalu dikembalikan. Kecuali mereka yang punya
usaha, yang sangat kaya barulah diterima, lainnya yang pada umumnya bekerja secara
normal, semuanya tidak diterima.
Pengikut: Dalam keadaan seperti di daratan Tiongkok, bagaimana membedakan
antara rasional dan perasaan takut?
Shifu: Dalam lingkungan seperti di daratan Tiongkok itu, sekiranya anda benarbenar tiada rasa takut sedikitpun, itu sungguh luar biasa. Sesungguhnya suasana teror
seperti itu diperankan oleh kekuatan lama, juga dilakukan khusus terhadap situasi pengikut
Dafa sekarang ini. Sekiranya anda tidak ada rasa takut mereka akan menganggap tidak
cukup untuk menguji seseorang, jika anda tidak ada rasa takut bukankah berarti yang dia
lakukan jadi sia-sia? Dia justru ingin membuat anda takut, dalam lingkungan yang demikian
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jahat dan mencekam lihat apakah anda masih berani melakukan hal penyelamatan
manusia, mereka memang berbuat secara demikian.
Ada sebagian praktisi pikiran lurusnya agak kuat, rasa takutnya jadi agak kecil, yang
dilakukan lebih terbuka dan bermartabat. Ada yang rasa takutnya lebih banyak, yang
dilakukan jadi kurang baik. Yang sama sekali tidak ada rasa takut di antaranya juga ada,
pada sebagian daerah yang lebih longgar, orang semacam ini akan lebih banyak, pada
daerah yang banyak kejahatan dan besar tekanannya, orang semacam ini masih sangat
sedikit. Bukan berarti ada rasa takut maka orang tersebut tidak memenuhi syarat,
bagaimana diri sendiri dapat mengatasi rasa takut, dengan pikiran lurus yang lebih kuat
sedikit melakukan tiga hal dengan baik, itu sudah luar biasa. (Tepuk tangan) Secara
perbandingan, tak peduli kalian bagaimana merasa takut, menghadapi kewajiban
menyelamatkan makhluk hidup, semua harus melakukan, harus menyelamatkan manusia,
itu sudah luar biasa.
Pengikut: Sekarang masih ada banyak orang belum memperoleh penyelamatan,
mohon Guru terhormat membicarakan lagi arti penting memanfaatkan waktu dengan ketat
melakukan klarifikasi fakta dan menganjurkan tiga pemunduran.
Shifu: Saya pikir perihal arti penting tersebut tidak perlu dibicarakan lagi,
menyelamatkan manusia adalah kewajiban anda, setiap pengikut Dafa harus
melakukannya. Anda mengatakan kultivasi diri anda sangat baik, anda setiap hari
membaca buku, waktu berlatih Gong anda juga sangat panjang. Saya katakan ini bukanlah
Xiulian dari pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, tidak terhitung kultivasi. Mengapa? Karena
pengikut Dafa tidak seperti para biksu di masa lampau, hanya menghendaki pencapaian
kesempurnaan pribadi. Pengikut Dafa niscaya punya misi, maka barulah disebut “pengikut
Dafa”, pencapaian kesempurnaan pribadi bukan dijadikan sebagai tujuan, melainkan anda
harus memimpin sekelompok besar kehidupan mencapai kesempurnaan, oleh karena itu
harus melakukan hal-hal tersebut. (Tepuk tangan)
Pengikut: Rekan praktisi yang pernah mengalami penganiayaan kejahatan dan
rekan praktisi yang sudah lama hidup di luar Tiongkok, mentalitas mereka berbeda.
Shifu: Betul. Saya temukan orang yang keluar dari daratan Tiongkok, datang ke
Amerika Serikat, saat mereka berjalan, sepertinya melihat polisi luar negeri hatinya masih
merasa takut, untuk mengatakan beberapa huruf “Falun Gong” juga harus melihat
bagaimana sikap orang lain, perasaan takutnya masih sangat berat. Berhubung sudah lama
berada dalam lingkungan tersebut, antarmanusia terjalin hubungan yang tidak normal
semacam itu, di tengah kebudayaan partai jahat, tingkah laku manusia, ekspresi pikiran dan
penampilan semuanya berbeda.
Pengikut Dafa di luar daratan, sudah lama berada di luar negeri, dia juga sudah lupa
dengan kelainan orang-orang di dalam daratan, khususnya pada tahun-tahun belakangan
ini semakin tidak sama, maka mereka merasa orang yang keluar dari daratan Tiongkok
mengapa semuanya begitu aneh, terutama di saat hatinya takut, terasa perkataan yang
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diucapkan berkelok-kelok, praktisi luar negeri merasa apakah orang ini mata-mata? Benar
demikian perasaannya. Saya sering beri tahu mereka, di bawah penganiayaan jangka
panjang, di tengah lingkungan kebudayaan partai dalam jangka panjang, mereka telah
berubah jadi demikian, tidak berani mengatakan isi hatinya kepada siapa pun, ini tidak
normal. Karena dalam masyarakat Tiongkok itu, seseorang akan dikorek kekurangannya,
dimanfaatkan kesalahannya, dicap dengan suatu tuduhan, digempur dengan suatu alasan.
Di luar Tiongkok tidak ada ungkapan semacam itu, dalam sejarah umat manusia tidak ada
ungkapan semacam itu, hanya dalam masyarakat partai jahat PKT barulah demikian. Di
luar Tiongkok, dua orang yang saling tidak kenal kumpul bersama, bahkan urusan apa pun
dalam keluarga juga akan diangkat jadi bahan pembicaraan, hatinya sangat murni dan
terbuka.
Kadang kala orang daratan Tiongkok merasa orang luar negeri mengapa begitu
bodoh, urusan keluarga mereka juga diceritakan. Itu adalah perilaku yang normal dari
manusia, bukankah demikian? Berhubung orang Tiongkok didera oleh kebudayaan partai
jahat, oleh masyarakat seperti itu, didera dalam berkali-kali gerakan, membuat mereka tiada
hentinya menutupi diri sendiri, segalanya juga ditakuti. Partai jahat PKT ini benar-benar
terlampau jahat! (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Inggris sudah 10 tahun lebih bertahan mengadakan aksi protes
damai di depan konsulat Tiongkok, belakangan ini di antara pengikut muncul pemahaman
yang berbeda.
Shifu: Saya kira tak peduli bagaimanapun, segala hal yang dilakukan pengikut Dafa
di tengah pelurusan Fa, semua itu Shifu benarkan, termasuk aksi meditasi di depan
konsulat Tiongkok, agar orang-orang di dunia tahu dan mengenali, agar pejalan kaki melihat
kelompok orang-orang ini adalah yang teraniaya, sedang berperan mengekspos kejahatan,
saya kira hal ini dilakukan dengan sangat baik, harus dilakukan. (Tepuk tangan) Saya
senantiasa membenarkan hal ini, di samping itu supaya orang-orang melihat, konsulat
negara mana yang depannya seperti ini? Kecuali konsulat kekuasaan berandal dari partai
jahat PKT. Saya senantiasa membenarkan hal ini.
Pengikut: Di daratan Tiongkok, jika rekan praktisi badannya merasa tidak enak,
kebanyakan karena ada unsur penganiayaan dari kekuatan lama, kami semua
memancarkan pikiran lurus menyangkalnya, dan mengintrospeksi ke dalam. Setelah tiba di
luar daratan, rekan praktisi yang badannya tidak enak dikatakan sebagai penghapusan
karma, saya sebagai pengikut berdasarkan prinsip Fa ada sedikit tidak paham.
Shifu: Di tengah lingkungan kejahatan, khususnya di Tiongkok, karena kejahatan
dari ruang dimensi lain banyak, dia akan menganiaya anda. Di luar daratan unsur kejahatan
sudah tidak begitu banyak, tekanannya sudah tiada. Dewasa ini baik penghapusan karma
maupun gangguan unsur kejahatan, semua itu adalah dilakukan oleh kekuatan lama,
semuanya adalah hal yang sama, hanya sebutannya berbeda. Hal-hal yang dilakukan oleh
kekuatan lama saya menyangkal semuanya, saya tidak mengakui semuanya, lebih-lebih
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tidak seharusnya ada kejadian yang membiarkan pengikut Dafa menanggung penderitaan
tersebut. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya memperoleh Fa pada tahun 2010, hari ini pertama kali mengikuti
konferensi Fa beruntung dapat bertemu dengan Shifu, mohon izinkan saya mewakili kakak
dan putri kakak saya menyampaikan salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih, terima kasih. (Tepuk tangan) Shifu tahu.
Pengikut: Mohon tanya Shifu, ada pengikut Dafa daratan Tiongkok yang mengalami
penganiayaan sangat berat datang ke Amerika Serikat mengajukan suaka politik, namun
telah ditolak, apa sebabnya?
Shifu: Ada dua sebab. Yang satu, mungkin kalian di daratan Tiongkok masih ada
hal yang seharusnya dilakukan namun belum dilakukan, mungkin ada orang yang
seharusnya diselamatkan namun belum diselamatkan? Saya hanya bicarakan hal ini atas
dasar prinsip Fa, bukan mengatakan kasus anda ini. Yang satu lagi, anda sekalian tahu,
pejabat imigrasi Amerika Serikat saat mengajukan pertanyaan, dia selalu bertanya secara
langsung; kita sebagai orang Tiongkok, bicara selalu tidak langsung. Di daratan Tiongkok,
begitu disampaikan maksudnya semua orang sudah mengerti, oh begini gerangan
masalahnya. Namun orang-orang di masyarakat Barat tidak demikian pemikirannya, maka
selalu terjadi argumentasi, ada kalanya membuat pejabat imigrasi sangat marah: mengapa
anda tidak menjawab pertanyaan saya secara langsung? Dia beranggapan anda sedang
berbohong dengan perkataan yang terbata-bata. Sesungguhnya bukan, melainkan
masalah yang menyangkut cara penyampaian, masalah menyangkut pemahaman pikiran
dan konsep pemikiran. Ini memang terdapat perbedaan. Maka sedapat mungkin jawablah
secara langsung. Tentu masih ada satu sebab yang juga sangat krusial, yaitu masalah
menyangkut kondisi Xiulian pribadi.
Pengikut: Media kita menerima orang biasa melakukan pekerjaan konkret, apakah
hal ini akan membuat ide bagus pengikut Dafa --- memanfaatkan sumber daya secara
bersama --- dibocorkan kepada masyarakat umum?
Shifu: Jika kemampuan kalian sendiri dalam mengelola iklan sangat rendah, lalu
mempekerjakan beberapa orang biasa untuk mengelola iklan dan menangani bidang
pemasaran, ini mungkin bukan masalah besar; tetapi jika menyangkut hal lainnya, jika
ditempatkan bersama dalam satu ruang kantor, itu mungkin berpotensi menjadi masalah
besar, mungkin sekali banyak orang akan menganggap dia sebagai pengikut Dafa,
berbicara juga tidak pedulikan keadaan, pemahaman dia tentu ada jarak kesenjangan
dengan pengikut Dafa. Seandainya orang tersebut latar belakangnya bermasalah, itu akan
semakin runyam --- partai jahat menganggap keadaan apa pun dari Falun Gong sebagai
info. Oleh sebab itu masalah ini sangat sulit ditangani. Jika anda ingin mempekerjakan
manusia biasa di masyarakat, jangan ditempatkan bersama, aturlah sebuah tempat khusus.
Dengan demikian semua pengikut Dafa tahu, dia adalah manusia biasa, ini adalah pengikut
Dafa. Jika tidak demikian akan bercampur menjadi satu.
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Pengikut: Saya adalah pengikut Dafa daerah timur laut Tiongkok, sekarang di dalam
penjara dan kamp kerja paksa daratan Tiongkok, masih banyak pengikut Dafa yang
dianiaya, bagaimana kita harus berbuat baru dapat secara lebih baik menolong sesama
praktisi?
Shifu: Setiap orang ada jalan Xiuliannya sendiri. Sebagai pengikut Dafa, dapat
berpikir untuk membantu sesama praktisi mengurangi penganiayaan, ini memang
seharusnya, tetapi secara konkret bagaimana melakukannya, dari sudut pandang Xiulian
harus dilihat bagaimana kondisi Xiulian orang tersebut. Jika kondisinya baik maka mudah
dibantu, jika kondisinya buruk maka tidak mudah dibantu, hanya dapat dikatakan kalian
lakukan apa yang harus kalian lakukan dalam batas jangkauan kemampuan anda.
Sesungguhnya pengikut Dafa seluruh dunia juga sedang melakukan hal ini, semuanya
sedang menyingkap kejahatan dan mengekang kejahatan.
Pengikut: Bagaimana pengikut Dafa memanfaatkan media masyarakat umum
secara baik?
Shifu: Memanfaatkan media manusia biasa secara baik? Seumpama urusan
pengikut Dafa, itu juga berarti urusan kita sendiri, harus kita sendiri yang melakukan; jika
mengandalkan media manusia biasa yang melakukan, keagungan De media tersebut
terlampau besar. Anda sekalian tahu ada sejumlah surat kabar pengaruhnya sangat besar,
sekiranya memanfaatkan surat kabar tersebut memberitakan fakta penganiayaan Falun
Gong, dari awal hingga akhir diberitakan semua, diungkap dengan sangat jelas, kalian akan
berpikir ini pasti adalah hal yang baik, banyak orang merasa ini alangkah baiknya, akan
tetapi kekuatan lama mutlak tidak tinggal diam, karena telah merusak lingkungan yang dia
atur, dia beranggapan apa yang disebut lingkungan untuk menguji pengikut Dafa telah
dirusak, dia pasti tidak tinggal diam, oleh sebab itu selama sekian tahun media manusia
biasa selalu tidak memberitakan. Saya sejak dini sudah tahu perihal tersebut, maka saya
tidak menyuruh kalian melakukan demikian, asalkan anda lakukan, yang diberitakan
niscaya berbalikan.
Tentu saja, ada juga wartawan dari beberapa media telah menyaksikan Shen Yun,
atau melalui komunikasi dengan pengikut Dafa telah mendengar fakta yang sebenarnya,
mereka akan bersikap lain, ada kalanya sekali-sekali akan memberitakan sesuatu tentang
Falun Gong, itu tentu bagus, luar biasa, hanya dapat dikatakan orang tersebut sungguh luar
biasa, sedang memilih masa depan bagi jiwanya sendiri, hanya dapat dikatakan demikian.
Jika ingin keadaan seperti ini muncul dalam skala besar atau rubrik besar, selama sekian
tahun belum pernah ada. Bukan kalian tidak mampu melakukan, juga bukan Shifu tidak
memperkenankan kalian lakukan, melainkan kekuatan lama sedang mengekang
masyarakat manusia biasa.
Pengikut: Hongkong belakangan ini muncul sejumlah gangguan kejahatan, apakah
ini digerakkan oleh sifat hati manusia dari mayoritas pengikut Dafa Hongkong? Ataukah ada
sebab lainnya?
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Shifu: Di saat menjumpai masalah jangan saling menyalahkan. Anda sekalian
pikirlah sejenak dengan kepala dingin. Hongkong merupakan pesisir paling depan dari
kejahatan, di situ sudah sampai pinggir mulut dia. Di tempat itu mengekspos kejahatan, dia
sudah membencinya hingga akar gigi juga kesakitan, jika dia tidak melakukan hal-hal jahat,
itu malah tidak wajar. Tetapi pengikut Dafa luar biasa, selama sekian tahun terus
melakukannya dengan sangat baik, dapat mengekspos kejahatan dengan intensitas yang
besar dalam keadaan semacam itu. Walau benci hingga akar gigi kesakitan dia juga tak
berdaya, dalam akhir keberingasannya, apa yang disebut “satu negara dengan dua sistem”
serta tampang muka, semuanya sudah tidak dikehendaki lagi, orang-orang di dunia juga
sudah melihat keberingasan partai jahat yang kehilangan rasio dan cara-caranya yang keji
dan busuk.
Pada saat demikian kalian harus berbuat dengan kepala dingin dan bijak barulah
benar. Ini adalah tempat yang semula diatur bagi pengikut Dafa untuk mengklarifikasi fakta,
keberingasan semacam ini apakah dapat bertahan lama? Tidak akan lama. Kekuatan lama
berbuat demikian juga khusus ditujukan pada sejumlah sifat hati manusia. Satu orang
terdapat masalah, itu adalah urusan Xiulian pribadi orang tersebut, jika banyak orang
terdapat masalah di tengah Xiulian, maka akan muncul masalah pada situasi, oleh sebab
itu anda sekalian saat menemui masalah haruslah berkepala dingin. Shifu senantiasa
sedang mengamati hal ini, saya juga sedang mengamati mentalitas pengikut Dafa, setiap
orang bagaimana menghadapi hal ini.
Pengikut: Ada praktisi membawa artikel palsu menyebarkannya ke mana-mana, bila
kita menemui kasus seperti ini harus bagaimana mengatasinya?
Shifu: Sebagai individu, jangan ditanggapi dan jangan dibaca sudah selesai. Sudah
tahu benda-benda tersebut adalah palsu, juga tahu situs internet Minghui.org sudah berkalikali mengumumkan, menyinggung masalah ini, mengapa masih ikut tergerak?
Masalah ini sampai bisa timbul di antara praktisi, coba kalian pikirkan, mengapa?
Bukankah justru ada sebagian orang suka mendengar berita selentingan, ini adalah
keterikatan hati manusia. Khusus menghadapi keterikatan ini, kekuatan lama merasa, jika
tidak membuat dia terjungkal dengan keras, dia tidak akan bisa berubah, dia tidak akan
menyingkirkan keterikatan ini, harus membuat dia terjungkal berkaitan hal ini, maka
dibuatnya agar orang-orang tersebut menyebarkan berita selentingan. Mereka yang
menyebarkan berita selentingan, dirinya juga begitu tertarik dengan berita tersebut, maka
barulah mereka berbuat demikian.
Bukankah ada sebagian orang telah terjungkal hingga jatuh? Jatuh selama beberapa
tahun tidak dapat bangun, akhirnya dia insyaf, menyesal bukan main. Shifu tidak mengakui
hal-hal tersebut, tetapi anda membuat kejahatan menemukan alasan, maka dia barulah
berani berbuat demikian, sekiranya dapat lebih dini melepaskan keterikatan tersebut maka
tidak akan mengalami kerugian ini. Apalagi Xiulian di tengah kelompok manusia yang
demikian besar. Dahulu seseorang menjalani Xiulian, ingin agar orang tersebut dapat
berhasil Xiulian, khusus terhadap keterikatan hati yang berbeda akan dipergunakan cara
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yang berbeda untuk menyingkirkannya. Jika pengikut Dafa ada kebocoran, maka kejahatan
akan menimbulkan masalah khusus ditujukan pada keterikatan hati anda. Kadang kala
kejahatan akan menghadirkan sesuatu yang anda takuti khusus ditujukan pada rasa takut
anda, apa yang anda inginkan akan dia hadirkan.
Pengikut: Bagaimana baru dapat membuat praktisi yang tidak gigih maju atau yang
jatuh ke bawah kembali menempuh jalan semula?
Shifu: Anda klarifikasi fakta kepada dia layaknya menghadapi seseorang yang tidak
pernah belajar Fa, karena sekali dia jatuh, bahkan LunYu2 juga sudah tidak dapat dihafal,
perkataan-perkataan dalam buku Dafa juga sudah tidak dia ingat lagi. Sekiranya dia benarbenar ingin melangkah kembali, harus belajar dari awal, mulai dari awal.
Pengikut: Ada pengikut yang tidak menaruh perhatian pada masalah revisi huruf
dalam buku Dafa, buku semacam ini bagaimana ditinggalkan bagi manusia mendatang?
Shifu: Urusan manusia mendatang biar Shifu yang mengerjakan, tetapi pengikut
Dafa harus melakukan dengan baik apa yang seharusnya dilakukan.
Pengikut: Praktisi tertentu dari daratan Tiongkok berupaya sangat gigih, namun
sangat terikat pada pemahaman pribadinya.
Shifu: Betul. Mengapa penganiayaan di daratan Tiongkok begitu hebat? Satu di
antara penyebabnya justru adalah terdapat keterikatan hati manusia yang terlampau kuat.
Saya sudah pernah mengatakan, saat melakukan pekerjaan secara kolektif, pendapat
siapa pun juga tidak mungkin paling sempurna, masyarakat niscaya berubah-ubah, situasi
juga sedang berubah, bagi manusia masih terdapat sesuatu yang menyangkut mode, hari
ini mode ini yang disukai, besok mode itu yang disukai. Ini adalah sebuah masyarakat yang
bergerak, jangan mengejar pendapat sendiri bagaimana baiknya. Asalkan dapat
menyelesaikan suatu pekerjaan, kalian semua lakukanlah dengan upaya keras. Anda
merasa pada aspek mana tidak sempurna, maka anda upayakan hingga sempurna, ini
barulah luar biasa, ini barulah perbuatan yang ingin dilihat oleh Dewa, ini barulah yang
semestinya dilakukan oleh orang Xiulian. (Tepuk tangan) Bukan sebaliknya pendapat yang
mana, pendapat siapa begitu sempurna dan hebat, anda berhasil memenangkannya, itu
justru adalah yang ditentang oleh Dewa, juga adalah sesuatu yang tidak ingin Shifu lihat.
Lagi pula kekuatan lama merasa semakin tidak sempurna semakin bagus, anda lakukanlah,
timbul banyak kebocoran, siapa yang dapat menutupinya itulah yang luar biasa, dengan
demikian telah memberikan kesempatan bersama untuk Xiulian, demikianlah kekuatan
lama memandangnya.
Pengikut: Ada sejumlah rekan praktisi bekerja di beberapa media secara penuh,
tidak ada sumber penghasilan hidup. Ada media yang memberinya sedikit tunjangan hidup,
uangnya juga berasal dari sumbangan praktisi. Sebagian rekan praktisi menyadari bahwa
menerima tunjangan hidup tidak sesuai dengan Fa Shifu perihal menggaji karyawan,
2

Lun Yu -- Kata ulasan.
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mereka lalu meninggalkan media mencari sebuah pekerjaan di tengah manusia biasa, atau
memilih proyek klarifikasi fakta lainnya. Saya sebagai pengikut juga menghadapi masalah
menerima tunjangan hidup, bagaimana memandang hal tersebut?
Shifu: Ada media yang memberi tunjangan hidup memang atas persetujuan saya,
jika ingin secepatnya mengelola dengan baik perusahaan media, anda tidak ada
penghasilan bagaimana dapat dibenarkan? Tidak dilakukan dengan penuh waktu
bagaimana bisa berhasil? Pada masa awal boleh dilakukan secara demikian. Misalnya
NTDTV sekarang ingin dikelola dari awal dengan lebih baik, pada masa tersebut
berdasarkan situasi semacam ini boleh dilakukan demikian, tetapi tidak akan berlangsung
lama, penanggung jawab sekarang juga tidak memperkenankan hal ini berlangsung terlalu
lama.
Pengikut: Praktisi lama di Tiongkok dikarenakan lamanya waktu, tidak gigih maju,
bahkan melepaskan Xiulian, bagaimana jadinya?
Shifu: Perihal Xiulian, sesungguhnya kalian tidak tahu, kekuatan lama justru ingin
menyaring ke luar mereka yang tidak gigih maju dan yang tidak memenuhi syarat. Dahulu
dikatakan, bukankah Xiulian itu bagaikan mendulang emas, pasir-pasir semua disisihkan
yang tersisa barulah emas. Bukankah ada sebuah ungkapan yang disebut “Ombak Besar
Menyisihkan Pasir?” Di tengah angin besar dan ombak besar yang disisihkan semua adalah
pasir, yang tersisa adalah emas.
Sesungguhnya saya merasa semua makhluk hidup harus mengambil sebuah pilihan
yang menentukan bagi jiwanya sendiri pada masa sejarah ini, jika seseorang sudah tidak
ingin berkultivasi lagi juga terserah padanya, tidak ada Xiulian Fa ortodoks yang memaksa
seseorang untuk Xiulian. Jika hati manusia tidak tergerak, sekalipun melangkah masuk ke
tengah orang Xiulian juga adalah palsu, dari itu sejak dulu saya selalu berprinsip: bila anda
berkultivasi saya sebagai Shifu akan memedulikan anda, bila anda tidak berkultivasi maka
anda tempuhlah jalan sendiri, hati manusia tidak tergerak tiada gunanya.
Pengikut: Partai jahat mulai mengurangi kerja paksa terhadap pengikut Dafa,
namun menambah hukuman dan memperberat hukumannya, apakah kejahatan mulai
bangkit lagi?
Shifu: Barang lama berganti etiket baru, kejahatan telah kehabisan jurusnya, bentuk
kejahatan apa pun darinya telah terlihat oleh orang-orang, juga diperlihatkan kepada hati
manusia.
Pengikut: Beberapa tahun yang lalu dalam ceramah Fa Guru terhormat mengatakan
pengikut Dafa luar daratan jangan pulang ke Tiongkok, apakah sekarang sudah boleh?
Shifu: Nama anda ada dalam daftar hitam kejahatan, jika anda pulang dia pasti
mencari anda. Dia memperkenankan anda pulang, tak lain mempunyai dua tujuan, satu
ingin mendapatkan apa yang disebut info dari anda, satu lagi ingin anda berperan sebagai
mata-mata, kalau bukan demikian dia tidak akan memperkenankan anda pulang. Maka ada
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banyak yang sudah pulang ke Tiongkok kemudian balik lagi, rekan praktisi lainnya jadi
hilang kepercayaan pada anda, semua akan berpikir: jangan-jangan anda di Tiongkok telah
melakukan sesuatu. Semuanya akan berpikir demikian, mengapa harus mencari
kerunyaman tersebut?
Pengikut: Akhir-akhir ini ada kamp kerja paksa yang ekstrem jahat telah diekspos,
manusia biasa juga menerbitkan buku menyingkap kejahatan di kamp kerja paksa, ada juga
manusia biasa dan media umum ingin meliput praktisi daratan Tiongkok yang pernah
dianiaya dalam kamp kerja paksa. Sejumlah praktisi daratan bermaksud tampil ke luar
menyingkap kejahatan, mohon tanya Guru terhormat, apakah sekarang layak?
Shifu: Tentu saja layak, apakah masih tidak menyingkapnya? (Tepuk tangan)
Praktisi yang bukan dari daratan Tiongkok boleh berupaya besar melakukannya, praktisi
daratan Tiongkok harus memerhatikan keselamatan. Saya senantiasa tidak mengakui
penganiayaan ini, saya juga tidak mengakui seperangkat pengaturan dari kekuatan lama,
dan selamanya tidak akan mengakui. (Tepuk tangan)
Pengikut: Situs internet Minghui.org berturut-turut memublikasikan artikel tentang
menghentikan pengacauan Fa, namun ada praktisi daratan Tiongkok masih tidak
menyadarinya.
Shifu: Memang benar, mereka telah dikendalikan oleh kejahatan, bahkan situs
Minghui.org juga ditentang. Apakah kalian tahu mengapa saya memublikasikan berita di
situs Minghui? Justru untuk memberi tahu kalian bahwa ia patut dipercaya, merupakan
sebuah podium bagi pengikut Dafa bertukar pendapat. Dibicarakan dari sudut pandang lain,
Shifu juga sedang mengamati, tidak akan timbul masalah yang terlampau besar.
Pengikut: Ada rekan praktisi daratan Tiongkok latihan Gong bersama secara
terbuka, menyebabkan mereka diculik, selain itu mereka tidak melakukan klarifikasi fakta
secara aktif.
Shifu: Tidak lakukan klarifikasi fakta, tidak menyelesaikan masalah tersebut, itu tidak
benar. Sekiranya kondisi sudah memungkinkan, ada sebagian daerah para praktisi keluar
berlatih Gong, tidak ada orang yang pedulikan, tetapi daerah lain jangan meniru secara
membabi-buta, dalam keadaan kejahatan masih sangat merajalela jangan berbuat
demikian, akan menimbulkan kerugian.
Pengikut: Pengikut Dafa yang menyampaikan pernyataan tegas di situs internet
Minghui.org hanya mendekati 500 ribu orang, apakah masih ada banyak yang pernah
melakukan kesalahan, namun belum melangkah ke luar? Bagaimana membantu mereka
secara lebih baik?
Shifu: Seyogianya lakukan dengan baik apa yang harus dilakukan oleh pengikut
Dafa. Rekan praktisi yang dulu, sekali dia benar-benar telah jatuh ke bawah, maka anda
memperlakukannya sama seperti menghadapi seorang manusia biasa untuk diklarifikasi
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fakta, jangan memperlakukannya sama seperti rekan praktisi, jika anda merasa
pemahaman dia dan anda sama, maka anda salah. Sekali dia jatuh ke bawah, dia sama
persis dengan manusia biasa, maka anda harus menghadapinya seperti manusia biasa
untuk diklarifikasi fakta, itu barulah benar. Saya dahulu pernah mengatakan kepada kalian,
bahwa seseorang jika tidak berkultivasi lagi, Fa yang berada dalam ingatannya semua akan
dihapus, maka dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Sekiranya dia berniat kultivasi lagi, harus
berkultivasi dari awal, mulai dari awal.
Pengikut: Selain pertanyaan yang diserahkan ke sini, team pengurus konferensi
masih menerima banyak lembaran pertanyaan dari praktisi di berbagai tempat, selanjutnya
akan diserahkan kepada Shifu.
Shifu: Ini adalah yang ditulis oleh team pengurus konferensi untuk saya. Setumpuk
kiriman salam untuk Shifu, telah dikumpulkannya menjadi satu oleh mereka. Saya bacakan
untuk anda sekalian. Pengikut Dafa dari Taiyuan propinsi Shanxi, Beijing, Zhuzhou propinsi
Hunan, Chengdu propinsi Sichuan, Jinzhou, Kota Jixi propinsi Heilongjiang, Nan Yang,
distrik Fushan, Baoding propinsi Hebei, Shanxi, Yushan, Shenzhen, Liuzhou propinsi
Guangxi, Shijiazhuang, Pan Jin, Macao, Jinan, Tangshan propinsi Hebei, Liaocheng
propinsi Shandong, Shen Yang, Anhui, Shaanxi, Yunnan, Suzhou, Changchun,
Heilongjiang, Lingyuan, Weifang, Mudanjiang, Chifeng-Mongolia dalam, Shandong,
Yunnan, Pingjiang propinsi Hunan, Pingshan propinsi Hebei, Chengde, Wuhan propinsi
Hubei, Shanghai, Jinzhong propinsi Shanxi, Yuci, Guangzhou, Hunan, Akademi Dirgantara
Beijing, distrik Hongshan kota Wuhan, Kota Huanggang propinsi Hubei, Kota Wuxue, Kota
Macheng, Kota Huangshi, Kota Xishui, Xinjiang, Langfang propinsi Hebei, Zhejiang, Kota
Panzhihua, Leshan propinsi Sichuan, Universitas Kejuruan Beijing, Jiangsu, Liaoning,
Fujian, Dalian, Tianjin, Henan, Datong, Deyang propinsi Sichuan, Zhangjiakou, Gansu,
semuanya kirim salam pada Shifu.
Shifu: Terima kasih pada anda sekalian. (Tepuk tangan) Masih ada, ini adalah
kumpulan kirim salam yang dituliskan jadi satu oleh team pengurus konferensi, di bawah ini
masih ada sebagian: segenap pengikut Dafa dari Jepang, Los Angeles Amerika Serikat,
Australia, Rumania, Belanda, Norwegia, Hawai, Vancouver, Iran, Dubai, Selandia baru,
Vietnam, Korea Selatan, Italia, Perancis, Inggris, Spanyol, Malaysia, Sydney, Taiwan, San
Francisco Amerika Serikat, New York, semua kirim salam pada Shifu. Terima kasih pada
anda sekalian. (Tepuk tangan)
Saya bicara cukup sekian. Hari ini yang menghadiri konferensi ada 8.000 orang lebih,
jika setiap orang menyerahkan selembar pertanyaan, sudah pasti tidak keburu dibaca. Tak
peduli bagaimanapun, sebagian pertanyaan yang tadi dijawab mungkin bersifat mewakili,
saya harap kalian dapat meraih sedikit hasil. Setiap kali konferensi Fa, jika ada waktu, Shifu
selalu akan lakukan demikian, sedapat mungkin lebih banyak menjawab pertanyaan bagi
kalian. Tetapi tak peduli bagaimanapun, walau pembicaraan saya lebih banyak lagi, di
tengah praktek masih harus kalian yang menjalani, masih harus kalian yang berkultivasi,
Shifu hanya dapat berperan sebagai pembimbing. Tentu saja di tengah Xiulian masih tetap
“kultivasi tergantung diri sendiri, sedangkan evolusi Gong tergantung Shifu”, itu pasti. Tetapi
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saat menemui masalah, menemui hal-hal yang berubah-ubah di tengah manusia biasa,
harus anda sendiri yang menghadapinya.
Saya bicara cukup sekian, harap kalian menempuh dengan baik jalan yang terakhir.
Waktu benar-benar tidak terlalu banyak lagi, dikatakan selesai maka akan selesai, tahap
berikutnya dikatakan datang juga segera akan datang. Terima kasih kepada anda sekalian.
(Semua pengikut berdiri, tepuk tangan meriah dalam jangka panjang.)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional di Amerika Serikat Barat
Tahun 2013
Li Hongzhi
19 Oktober 2013 di Los Angeles
(Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah dalam waktu lama)
Kerajaan Romawi yang kuat di masa lampau saat itu, bagaimanapun juga tak
terpikirkan mereka akan takluk di bawah tangan kaum Kristiani, dikatakan secara lebih jelas,
mereka roboh sendiri dalam penganiayaan terhadap kaum Kristiani yang mereka lakukan.
Partai jahat PKT yang sangat arogan, di masyarakat sekarang seolah tiada siapa pun yang
berani mengusiknya, tetapi kubu komunis Eropa Timur dikatakan tercerai-berai ia lalu
tercerai-berai. Dewa sedang mengendalikan segalanya. Partai jahat PKT menganiaya
Falun Gong sama seperti kerajaan Romawi menganiaya kaum Kristiani ketika itu, dia
sangat arogan, bertindak tanpa alasan yang rasional, bagaimanapun juga tak terpikirkan
akan keadaan mereka sekarang ini, sama seperti saat awalnya mereka menganiaya
pengikut Dafa, hari-hari dilewati dengan rasa takut. Tidak sebatas itu, segala sesuatu yang
mereka lakukan, semua akan mendapat balasannya, ini adalah pasti. Sejak dini sudah saya
katakan, bahwa manusia di atas dunia ini, tak peduli siapa pun telah melakukan sesuatu,
diri sendiri harus menanggungnya; tak peduli telah melakukan apa saja, semua itu harus
dibayar dalam pembalasan karma. Ada yang mendapat balasan pada masa sekarang juga,
itu adalah untuk mengingatkan manusia, memberi peringatan bagi manusia. Juga ada yang
mendapat balasan di kemudian hari.
Tak peduli bagaimanapun, semua rezim kekuasaan jahat dalam sejarah tidak ada
yang berkesudahan baik. Pelajaran sejarah dalam hal ini sangat banyak, akan tetapi orang
beringas di saat gila-gilaan, di saat kejahatan memenuhi otaknya, di saat iri hati
membuatnya mabuk kepayang, walaupun bagaimana dinasihati juga tidak mau mendengar.
Penganiayaan ini sama seperti penganiayaan kerajaan Romawi terhadap kaum Kristiani
ketika itu, bahkan melebihinya: ini merupakan dosa kejahatan yang belum pernah ada di
atas planet bumi ini, sampai begitu ekstrem beraninya mengambil organ tubuh pengikut
Dafa secara hidup-hidup, dan juga jumlahnya sangat besar, Dewa dari segenap badan
langit sedang mengamati dosa kejahatan ini!
Pengikut Dafa adalah orang Xiulian, anda sekalian tahu bagi orang Xiulian, hidup
manusia yang dalam sekejap sudah berakhir tidaklah dipandang serius. Apa yang
dipandang serius? Buah sejati dari hasil Xiulian. Setiap orang datang ke dunia punya
misinya masing-masing. Setiap orang datang ke dunia ini juga punya satu tujuan. Di saat
awal pelurusan Fa, banyak Dewa seyogianya berkata pada saya, manusia sekarang di
dunia semua adalah datang demi Fa ini, namun bukan semuanya berperan positif bagi Fa
Anda ini. Tak peduli bagaimanapun, tak peduli orang macam apa, di hadapan Dafa ini,
kalian tahu sejak lampau hingga kini, semua Nabi, orang suci dan orang bijak, mereka
belum mengungkap dengan jelas perihal prinsip fundamental alam semesta, prinsip Xiulian,
hubungan antara manusia dan Dewa. Dapat dikatakan pengajaran Fa kali ini adalah
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membocorkan rahasia langit secara blak-blakan, tergantung anda mau atau tidak
membacanya, mau atau tidak berkultivasi. Sekiranya anda ingin membacanya, ingin
berkultivasi, segala apa pun ada di dalamnya.
Manusia hidup di atas dunia, berbagai macam keterikatan membuat hati manusia
tidak dapat tenang. Khususnya masyarakat Tiongkok sekarang, partai jahat PKT demi
mencapai tujuannya untuk merusak pikiran orang Tiongkok, peradaban dan moralitas
masyarakat Tiongkok, ia tiada hentinya secara terselubung dan sistematis melakukan hal
tersebut, caranya sangat sistematis. Anda sekalian lihatlah orang-orang di seluruh Tiongkok
sekarang, kelompok manusia yang demikian besar, hampir setiap orang dalam benaknya
memikirkan ingin kaya, dalam sekejap menjadi kaya. Partai jahat justru membuat orangorang mencurahkan upaya dalam hal ini, tak peduli lagi apa yang diperbuat oleh partai jahat.
Hati orang Tiongkok yang meluap-luap bahkan sesaat pun tidak dapat tenang. Kelompok
manusia di seluruh Tiongkok sudah menjadi demikian, apakah ini normal? Anda sekalian
tahu, di masyarakat Barat, di negara yang normal, seseorang tercukupi makan dan minum,
punya sebuah pekerjaan yang wajar, ini sudah merupakan bagian dari kehidupannya,
orang-orang hidup secara normal, menikmati kehidupan yang dihantarkan oleh perjalanan
hidup manusia, orang-orang di seluruh dunia juga berada dalam kondisi semacam ini,
bukan seperti kondisi orang Tiongkok yang dibuat rusak oleh partai jahat. Kaya atau miskin
seseorang adalah buah karma yang dihasilkan dari kehidupan siklus lampau, yang tidak
punya memang tidak punya. Hati yang tidak tenang semacam ini justru membuat orangorang tidak memercayai fakta kebenaran, mereka tidak tahu pengikut Dafa adalah sedang
menyelamatkan mereka, kemurkaan besar para Dewa dan Buddha sebagai konsekuensi
dari keadaan ini segera akan tiba. Tidak sebatas itu, tentu saja kebohongan yang
diindoktrinasi oleh kejahatan membuat orang-orang menolak pengikut Dafa yang
mengungkap fakta kebenaran. Memang tidak hanya sebatas itu, masih ada banyak sekali
unsur-unsur kejahatan di balik manusia, bahkan di dalam tubuh manusia juga ada unsur
kejahatan yang mengendalikan manusia, tidak memperkenankan mereka mendengar fakta
kebenaran.
Tentu saja sekarang situasi sedang berubah secara besar-besaran, unsur kejahatan
yang dimusnahkan semakin lama semakin banyak. Arus dahsyat pelurusan Fa membubung
dari mikroskopis ke permukaan, apa yang disebut merambah langit dan menyelimuti bumi?
Itupun tidak dapat dilukiskan. Anda sekalian coba pikirkan, membubung dari paling
mikroskopis ke permukaan, seberapa besar densitasnya? Dibandingkan densitas air lebih
besar berlipat-lipat kali tak terhitung, meliputi segala-galanya, tiada yang tertinggal. Siapa
telah berbuat sesuatu, siapa menggerakkan sebuah niat pikiran, pernah melakukan sesuatu,
dalam sejarah pernah berbuat sesuatu, semua itu jelas sekali. Tak peduli seluruh umat
manusia telah melewati sejarah selama seratus juta tahun, dua ratus juta tahun, semuanya
sedang menantikan saat ini yang terakhir. Seluruh umat manusia juga tahu bahwa manusia
sudah melangkah sampai keadaan yang paling berbahaya. Ini bukanlah sesuatu yang
membuat orang terkejut, bukanlah Shifu di sini membesar-besarkan, mengatakan sesuatu
yang misterius, betulkah demikian? Siapa pun tahu akan hal ini. Bahkan ada beberapa
pemerintahan lebih jelas, mereka seyogianya melewati periode sejarah manusia ini dengan
stabil, menantikan kemungkinan timbulnya suatu keajaiban, kemungkinan karunia yang
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diberikan oleh Dewa. Namun ada sebagian Dewa bahkan diciptakan ulang di tengah
pelurusan Fa.
Dewasa ini setelah kejahatan diberantas, manusia jadi agak sadar, setidaknya
manusia dapat berpikir sendiri terhadap masalah. Anda mengklarifikasi fakta kepadanya,
dia dapat memikirkannya sendiri, tidak lagi dikendalikan oleh kejahatan, terutama di daratan
Tiongkok. Sesungguhnya di saat kejahatan paling merajalela, itu tidak hanya di daratan
Tiongkok, manusia di seluruh dunia juga dikendalikan oleh kejahatan. Sekarang sudah
berbeda, manusia berangsur-angsur menjadi sadar.
Anda sekalian tahu, anggota partai jahat PKT banyak sekali yang mundur dari partai
berkat klarifikasi yang dilakukan pengikut Dafa, keadaannya sangat menakjubkan, orang
yang mundur dari PKT semakin lama semakin banyak. Saya tadi mengatakan, masih ada
faktor lain yang membuat manusia tidak berpikir ke arah positif, orang-orang yang
pikirannya dibuat kacau oleh partai jahat PKT masih saja memikirkan untuk menjadi kaya,
memikirkan hal-hal buruk lainnya. Sebuah kelompok manusia yang demikian besar
semuanya sudah bukan dalam kondisi manusia yang semestinya, bersamaan itu juga
memengaruhi orang-orang untuk mendengarkan fakta kebenaran, ini sangat berbahaya.
Pada awal pelurusan Fa saya sudah mengatakan, bahwa orang-orang di Tiongkok
tidaklah sederhana. Mengapa demokrasi diterapkan di atas dunia? Dahulu saya pernah
mengatakan hal ini kepada kalian. Sekarang manusia merasa pemerintahan demokrasi
sangat bagus, sesungguhnya itu juga merupakan pengaturan Dewa. Pertama memang
harus diterapkan demikian, ini adalah kebutuhan situasi, kedua karena raja-raja dari
berbagai negara sudah tidak berada di takhta kedudukannya, tidak berada di negaranya
semula. Dahulu seorang raja setelah meninggal, reinkarnasi kembali masih tetap sebagai
raja, karena bangsa tersebut dialah yang membawanya dari atas langit. Makhluk hidup dari
surganya terlebih dahulu datang ke Tiongkok menjalin takdir pertemuan, memimpin satu
dinasti, kemudian reinkarnasi ke berbagai tempat di dunia sebagai satu bangsa. Menjelang
penyebaran Dafa, raja-raja dari berbagai bangsa pada masa sejarah yang berbeda,
jumlahnya sangat banyak, semua reinkarnasi ke Tiongkok. Pada masa akhir-akhir ini, wakil
dari kehidupan tingkat tinggi yang datang demi memperoleh Fa, serta raja-raja yang lebih
besar di atas langit, semuanya reinkarnasi ke Tiongkok. Banyak orang bijak dengan De
besar dalam sejarah juga reinkarnasi ke Tiongkok, karena Dafa akan diajarkan di sana, di
tengah gangguan kekuatan lama, menyebabkan mereka harus mengalami ujian yang
paling berat dalam lingkungan semacam itu. Kekuatan lama beranggapan sekali mereka
terselamatkan, berarti kelompok kehidupan mahabesar di baliknya juga terselamatkan.
Kekuatan lama yang jahat telah melihat hal ini, maka mereka semakin gencar
memanfaatkan kehidupan jahat tingkat rendah dan orang jahat menganiaya pengikut Dafa,
di tengah sabotase ini pikiran manusia dibuat kacau, termasuk manusia biasa, membuat
anda tidak memiliki pikiran lurus, goyah terhadap Dafa, membuat manusia biasa tidak dapat
menerima fakta kebenaran, bahkan mengikuti kejahatan menganiaya pengikut Dafa,
memfitnah pengikut Dafa, dengan demikian dosa yang ditimbulkan terlampau besar.
Tak peduli bagaimanapun, Dafa disebarkan secara luas, sekarang saya masih
menghendaki anda sekalian menyelamatkan makhluk hidup. Perihal kelak bagaimana,
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lihatlah keadaan nanti. Dewasa ini pengikut Dafa memang harus menyelamatkan manusia,
maka saya senantiasa mengamati keadaan klarifikasi fakta di berbagai tempat. Ada
sebagian tempat klarifikasi fakta dilakukan sangat baik. Sekarang rombongan wisata dari
daratan Tiongkok semakin banyak, ini justru adalah sebuah pengaturan agar orang-orang
mendengar fakta kebenaran dengan berganti lingkungan. Sesungguhnya tempat klarifikasi
fakta itu barulah merupakan garis depan, garis depan untuk mengklarifikasi fakta. Kita di
sejumlah daerah telah menelantarkan hal ini, sibuk dengan proyek lainnya. Tentu saja itu
juga efektif, juga harus dikerjakan, menyangkut proyek pengikut Dafa semuanya juga saya
benarkan, mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia, semua itu dapat
memerankan efeknya, akan tetapi sekarang begitu banyak rombongan wisata, terutama
orang-orang yang keluar dari daratan Tiongkok ada banyak yang tidak berkesempatan
mendengar fakta kebenaran.
Di masa pelurusan Fa ada banyak hal tidaklah sederhana, dan juga tidak berdiri
sendiri, hal-hal yang diatur oleh Dewa niscaya terdiri dari banyak faktor. Seseorang datang
ke luar negeri, dia di dalam negeri tidak berkesempatan mendengar fakta kebenaran,
bukankah dia memang disuruh ke luar negeri untuk mendengarnya? Kalian tidak boleh
menelantarkan orang-orang tersebut, oleh sebab itu lokasi wisata sebagai tempat kita untuk
klarifikasi fakta di berbagai daerah masih perlu ditangani dengan baik.
Pikiran manusia sangatlah kompleks, saya dahulu pernah mengatakan kepada
kalian, bahwa otak manusia ini tak lain hanyalah sebuah pabrik pengolah, manusia
dilahirkan dari rahim ibu, berupa darah daging dari kedua orang tuanya, tumbuh besar
dengan makanan padi dan palawija, setelah meninggal dikubur dalam tanah ataupun
dikremasi, ia menjadi segumpal tanah. Sedangkan otak itu sendiri, dikatakan secara tegas,
ia bukanlah sumber pikiran. Bukankah manusia punya Yuanshen? Bukankah tubuh ini
masih memiliki bagian yang bertingkat-tingkat pada mikroskopis yang tidak berada pada
ruang permukaan? Semua itu dapat menghasilkan pikiran. Ada yang mengatakan tubuh
manusia berupa sebuah alam semesta kecil, coba kalian pikirkan, ada berapa banyak sel
dalam otak manusia? Sel terbentuk dari berapa banyak molekul? Molekul-molekul dalam
otak ini terbentuk dari berapa banyak partikel yang lebih mikroskopis? Letak setiap partikel
pada ruangnya itu sama seperti mata manusia memandang badan langit, semuanya
memandang ke luar, alam semesta yang besar ini, di setiap planet ada kehidupan, hanya
saja ia tidak berada pada ruang permukaan, maka anda tidak dapat melihatnya. Dikatakan
teknologi antariksa Amerika sangat maju, naik ke atas menyelidiki, tidak menemukan apaapa, hanya sebuah dunia yang tandus. Namun di sana tidak tandus, iptek manusia terlalu
dangkal. Ada berapa banyak planet dalam alam semesta? Sel, molekul dan partikel yang
lebih mikroskopis dalam otak manusia, susunan mereka dengan susunan alam semesta
yang kita lihat, bahkan urutannya juga sama. Ada berapa banyak partikel dalam tubuh anda?
Ada berapa banyak planet dalam otak anda? Kehidupan di atas partikel (planet) yang
demikian mikroskopis, kehidupan di atas partikel tersebut melihat partikel-partikel yang
memenuhi ruang otak, apa bedanya dengan manusia melihat planet dan alam semesta?
Dengan demikian coba lihatlah otak manusia bukankah sebuah alam semesta besar? Di
sana terdapat berapa banyak kehidupan, berapa banyak Dewa, berapa banyak kehidupan
yang lebih besar dari ruang dia itu? Kehidupan yang begitu banyak tak terhitung semuanya
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memiliki pikiran, pikiran manusia sesungguhnya berasal dari mana? Ini adalah ekstrem
rumit.
Jika demikian apakah manusia sudah tak ada cara mengatasinya? Ada cara
mengatasinya. Cara apa? Otak di permukaan dan Zhu Yuanshen seyogianya memiliki daya
inisiatif dalam membentuk pemikiran permukaan yang ingin disampaikan, termasuk arahan
perbuatan. Sebelum pemikiran itu muncul, apa yang menjadi pilihan, ini sangat penting.
Bersamaan itu segala kehidupan dalam alam semesta tercipta oleh Fa, berasimilasi dengan
Fa. jika anda sendiri membuat konsep permukaan anda tercemar, sehingga menjadi buruk,
atau terikat pada sesuatu, atau dipenuhi oleh hal-hal jahat dari masyarakat modern, atau
kebohongan yang disebarkan partai jahat di tengah penganiayaan terhadap pengikut Dafa,
diindoktrinasi oleh pikiran negatif yang direkayasa di tengah penganiayaan, semua itu akan
merintangi anda mendengar fakta kebenaran dari pengikut Dafa, sehingga hilang
kesempatan untuk memperoleh penyelamatan.
Ada sebagian praktisi kita yang hadir di sini, saya tahu anda tidak gigih maju, ada
yang bahkan sangat tidak gigih maju, namun Shifu seyogianya berpikir, bagaimana anda
jadinya? Mengapa anda sampai tidak punya pikiran lurus? Bukankah Shifu datang untuk
menyelamatkan anda, Fa ini datang untuk menyelamatkan anda? Lagi pula anda
merangkap kewajiban menyelamatkan orang lain, diri sendiri masih tidak melakukan
dengan baik, bagaimana jadinya? Tidak menunaikan sumpah janji diri sendiri terhadap
Dewa, konsekuensinya sudah ditetapkan diri sendiri di dalam sumpah janji.
Di tengah pelurusan Fa, walau bumi ini kecil, namun kehidupan dalam badan langit
siapa pun telah melihat bahwa ia adalah sebuah tempat yang aman. Di mana-mana pun
planet sedang meledak tercerai-berai. Bukankah kalian telah melihat informasi yang
dipublikasikan para astronom? Bahwa di mana-mana pun dalam alam semesta sedang
terjadi peledakan. Mengapa manusia planet begitu banyak? Karena mereka telah melihat
bumi ini paling aman, semuanya lari ke sini. Tentu saja sejumlah besar memang dicegah
tidak memperkenankan mereka datang ke bumi. Yang datang pada masa awal tidak
mengizinkan mereka bergerak semaunya, jika tidak demikian masyarakat bumi sejak dini
sudah terjadi kekacauan besar. Yang datang kemudian semuanya disuruh bersembunyi di
sekitar matahari, bahkan yang ada di bulan juga adalah mereka yang datang pada masa
awal. Semuanya telah melihat di sini aman. Mengapa demikian? Karena tempat ini sedang
dilakukan pelurusan Fa, merupakan sentral pelurusan Fa, Dewa-dewa alam semesta,
bahkan Dewa yang sangat besar semuanya reinkarnasi datang ke sini. Akan tetapi pada
akhirnya aman atau tidak, berhasil atau tidak, masih harus lihat bagaimana pelurusan Fa
kali ini. Seandainya pelurusan Fa kali ini tidak berhasil, planet bumi ini juga tidak akan eksis
lagi, bahkan alam semesta juga tidak eksis lagi.
Dari keadaan sekarang anda sekalian telah melihat, apa yang disebut ujian jahat
yang dikenakan terhadap pengikut Dafa dengan cepat akan berakhir, setiap orang
diletakkan pada posisi apa secara dasar sudah ditetapkan, sekarang semata-mata sedang
berupaya besar menyelamatkan manusia di dunia di tengah penyempurnaan buah status.
Orang-orang di dunia, coba anda pikirkan, sejak dini Dewa sudah tahu di masa pelurusan
Fa planet bumi ini akan dicemari oleh kejahatan hingga taraf apa, dirusak hingga taraf apa,
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mereka dengan nyali sebesar langit, dari seorang Dewa yang agung, sakral dan amat suci,
melompat ke dalam lubang jamban ini, melompat ke tengah dunia yang kotor ini. Dahulu
siapa yang berani datang? Bukankah mereka datang dengan menganut keyakinan
semacam ini, bahwa begitu Dafa disebarkan secara luas, mereka dapat memperoleh
penyelamatan?! Dengan pemikiran semacam ini, niat pikiran yang begitu lurus, begitu yakin
terhadap Dafa, sebagai penganut Dafa, pengikut Dafa, apakah kita tidak harus
menyelamatkan mereka? Lagi pula di balik mereka terdapat kelompok kehidupan yang
mahabesar, semuanya adalah Dewa, mungkin saja kelak akan menjadi Dewa-dewa dan
makhluk hidup dalam lingkup buah sejati anda.
Pada masa akhir-akhir ini, di antara kita ada tidak sedikit praktisi dari daratan
Tiongkok datang ke luar negeri. Tak peduli bagaimana datangnya mereka, saya tahu ada
banyak yang melakukan dengan sangat baik di daratan Tiongkok, namun saya juga tahu
ada banyak yang melakukan sangat mengecewakan. Tetapi setelah tiba di luar negeri,
begitu melihat lingkungan di sini longgar, tidak ada penganiayaan, maka ingin menjalani
hidup yang santai. Anda tidak merealisasi sumpah janji adalah sangat berbahaya! Mengapa?
Anda punya kewajiban! Anda adalah pengikut Dafa di masa pelurusan Fa! Pengikut Dafa
di masa ini harus membantu Shifu, harus memikul kewajiban menyelamatkan manusia,
anda tidak melakukan! Bahkan benda-benda yang diindoktrinasi oleh kejahatan di negeri
Tiongkok, sudah lewat jangka panjang masih belum disingkirkan. Anda melakukan tiga hal
dengan baik barulah dapat menyingkirkan benda-benda tersebut, baru dapat mengubah
berbagai macam pikiran yang terbawa oleh kebudayaan partai, termasuk perasaan takut.
Lingkungan partai jahat di daratan Tiongkok memang diciptakan oleh kekuatan lama
dengan memanfaatkan orang jahat dan kehidupan jahat dari ruang dimensi lain. Kekuatan
lama beranggapan dengan lingkungan yang begitu jahat kalian mampu berhasil kultivasi,
itu baru mereka akui, oleh sebab itu telah dijadikan sedemikian rupa oleh mereka. Sekarang
hal ini sudah dibuatnya hingga tahap demikian, jadi harus memanfaatkan taktik lawan untuk
menaklukkan lawan, maka beginilah hal ini dilakukan, hal selanjutnya lihat keadaan nanti.
Tak peduli bagaimanapun, saya adalah Shifu, bila melihat ada kekurangan, saya harus beri
tahu kalian.
Saya tahu pengikut Dafa saya yang hadir di sini ada banyak sangat luar biasa, baik
yang berada di negeri Tiongkok maupun yang di tingkat internasional. Mereka yang berhasil
melangkah maju di tengah risiko hidup dan mati, yang berhasil melangkah maju di tengah
lingkungan yang paling sulit, sungguh luar biasa. Tentu saja, sebagai pengikut Dafa, tak
peduli bagaimana sulitnya, mereka semua tahu, yang mereka dambakan bukanlah
kenyamanan manusia, melainkan keabadian hidup dari jiwa ini, perolehan penyelamatan
bagi banyak kehidupan yang ia wakili, oleh sebab itu mereka melakukannya dengan sangat
baik. Pengikut Dafa semacam ini jumlahnya juga cukup banyak, mereka berbuat dengan
sangat baik. Konferensi Fa justru melalui berbagi pengalaman menghendaki kita melihat
bagaimana orang lain berbuat, diri sendiri bagaimana berusaha melakukannya dengan baik,
bukan datang untuk mendengar sesuatu yang baru dan unik, karena anda juga adalah
pengikut Dafa.
Shifu jika tidak memberi tahu kalian kata-kata tersebut, Shifu merasa tidak tenang di
hati. Hal apa pun sudah hampir sampai paling akhir, kalian juga sudah melihatnya, planet
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bumi adalah sebuah refleksi dari padanan alam semesta, kebenaran dan keadilan semakin
lama semakin tampak nyata, kejahatan semakin menuju jalan kemerosotan, bahkan orangorang yang secara langsung terlibat dalam penganiayaan terhadap pengikut Dafa, melewati
hari-harinya dengan rasa takut. Mereka yang ketika itu membuat pengikut Dafa begitu
khawatir dan takut, kini semuanya sedang menanggung akibatnya. Sebagaimana sudah
melangkah sampai tahap ini, coba kalian pikirkan, masih ada seberapa jauh perjalanan ini?
Perjalanan pengikut Dafa untuk menyelamatkan makhluk hidup dan menunaikan misi
sendiri, sungguh sudah tidak terlalu jauh.
Dahulu saya pernah mengatakan, bahwa partai jahat PKT apakah dapat bertahan
sampai 10 tahun, sesungguhnya apakah selama itu? Tidak memperkenankan dia bertahan
sampai 5 tahun juga boleh saja. Tetapi apakah kalian tahu, ada berapa banyak orang di
dunia yang tak terselamatkan, karena dikelabui oleh kejahatan; ada berapa banyak
pengikut Dafa patah semangat di tengah penganiayaan, tidak dapat melangkah ke luar.
Apa gunanya jika diakhiri? Bukankah pelurusan Fa demi menyelamatkan manusia? Jika
saya seorang diri berhasil pergi, untuk apa dunia ini diciptakan? Segala pengaturan
prasejarah jadi sia-sia dilakukan. Perpanjangan waktu adalah demi kalian, demi semua
makhluk hidup.
Cukup sekian pembicaraan saya, terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan
meriah), kalian telah berjerih payah, pengikut Dafa telah berjerih payah! (Para pengikut:
Shifu telah berjerih payah! Para pengikut bertepuk tangan) Saya mewakili makhluk hidup
yang terselamatkan berterima kasih kepada anda sekalian! (Segenap hadirin bertepuk
tangan meriah.)
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Ceramah Fa pada Hari Falun Dafa Sedunia
Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York Tahun 2014
Li Hongzhi
New York, 13 Mei 2014
(Pengikut Dafa seluruh arena berdiri, bertepuk tangan meriah dengan hormat
menyambut kedatangan Shifu. Shifu berpose tangan Heshi, melambaikan tangan
mengisyaratkan para hadirin duduk kembali.)
Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) (Para pengikut
tepuk tangan meriah.) Kalian telah berjerih payah! (Para pengikut: Shifu telah berjerih
payah!) Dari daratan Tiongkok juga telah datang sejumlah pengikut Dafa. Biarpun di tingkat
internasional maupun di daratan Tiongkok, situasi pelurusan Fa adalah sama. Segenap
prosesnya terlihat tidak beraturan, sesungguhnya adalah sangat beraturan.
Saya dahulu pernah mengatakan, di dalam penganiayaan ini, tujuan kekuatan lama
ialah ingin melalui penganiayaan ini agar pengikut Dafa melepaskan keterikatan manusia,
bersamaan juga melihat, di bawah cobaan yang kejam ini siapa yang dapat melangkah ke
depan, barulah mereka akui anda telah berhasil mencapai kesempurnaan Xiulian, ini adalah
pengaturan mereka. Secara hakiki Shifu tidak mengakui hal-hal mereka itu, cara yang saya
lakukan adalah dengan memberi solusi kebajikan bagi semuanya, sedangkan cara
sekarang adalah cara yang diterapkan setelah timbulnya gangguan oleh mereka.
Tetapi dibicarakan dari aspek Xiulian pribadi, dalam pengajaran Fa kali ini, pintu
Xiulian telah dibuka seluruhnya, ada banyak orang memang baru kali ini bergabung menjadi
pengikut Dafa, yaitu yang saya katakan dahulu berupa praktisi kelompok ketiga yang ikut
bergabung, mereka belum secara sistematis dihapus karmanya dalam proses sejarah.
Sedangkan yang dahulu mengikuti Shifu menapak ke bawah, yang pernah menjalin takdir
pertemuan dengan Shifu pada masa sejarah yang berbeda, praktisi yang demikian pada
setiap siklus dan masa kehidupan akan dihapus karmanya hingga bersih untuk reinkarnasi
kembali. Namun yang bergabung kali ini niscaya belum dilakukan hal-hal tersebut di dalam
sejarah, mereka membawa karma dalam jumlah besar. Manusia berada di dunia tentu akan
berbuat karma, pada setiap siklus kehidupan akan meninggalkan banyak karma. Jika
demikian coba anda pikirkan, sebagai orang Xiulian, apakah dengan kondisi semacam ini
lalu dapat mencapai kesempurnaan? Itu tidak dibenarkan. Bukankah Yesus telah
mengatakan, manusia memang berdosa, tak peduli bagaimana dipahami, sesungguhnya
manusia selama hidupnya niscaya akan berbuat karma. Harus mencuci bersih diri sendiri,
di tengah Xiulian semua karma dilenyapkan melalui kultivasi hingga mencapai taraf yang
murni, dengan demikian baru dapat mencapai kesempurnaan.
Saya tidak mengakui hal-hal kekuatan lama ini, tetapi dalam aspek Xiulian pribadi,
kalian harus berkultivasi, harus berupaya keras. Dibicarakan dari sudut pandang tersebut,
coba anda pikirkan, sejak “20 Juli” tahun 1999 setelah penganiayaan PKT terhadap
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pengikut Dafa, benar-benar telah tampak banyak perwujudan hati manusia. Mereka yang
tidak teguh dalam penganiayaan telah mengundurkan diri karenanya, ada yang bahkan
sampai sekarang masih tidak berani melangkah ke luar. Dewasa ini perubahan situasi
sangat besar, terasa sudah agak longgar, ada orang juga menjadi besar nyalinya, ada juga
yang telah melangkah kembali. Maka di dalam proses tersebut benar-benar telah tampak
berbagai macam sifat hati manusia, semuanya telah tampil ke luar. Mendambakan
penganiayaan berakhir secara dini, itu adalah yang diharapkan, singkaplah penganiayaan
dan hadapi penganiayaan dengan pikiran lurus, ini adalah yang harus dilakukan oleh
pengikut Dafa, namun ada sebagian orang ingin mencari sebuah tempat yang terhindar dari
penganiayaan, untuk menjalani hidup yang tenang dan nyaman, mengenai pemahaman
terhadap penganiayaan juga beraneka ragam. Tak peduli bagaimanapun, beraneka ragam
sifat hati manusia benar-benar termanifestasi seutuhnya di tengah penganiayaan yang
kejam ini.
Maka dilihat dari aspek ini, banyak orang di antara kita penampilannya sungguh
mengecewakan. Dengan demikian kekuatan lama telah menggenggam kelemahan
tersebut, lalu berkata: “Coba Anda lihat, apakah ini pengikut Anda? Anda menginginkan dia,
biarlah kami bantu Anda menyingkirkan keterikatan hati dia. Orang seperti ini apakah dapat
naik ke langit?” Coba anda lihatlah berbagai macam keterikatan hatinya semua terefleksi
ke luar. Di tengah penganiayaan yang paling kejam, masih ada orang yang menyebarkan
kabar selentingan, menampilkan sifat pamernya, dan beraneka ragam hati manusia,
sehingga memperparah kekejaman penganiayaan ini. Sekali hati anda tergerak, kekuatan
lama akan memperalat polisi datang mengetuk pintu rumah anda, kejahatan niscaya datang
mencari anda.
Keadaan di masyarakat internasional juga demikian, betapa kejamnya
penganiayaan pada awalnya! Berbagai macam tekanan, termasuk tekanan di masyarakat
internasional juga sangat besar. Ketika itu pengikut Dafa tidak ada sarana untuk berbicara,
media seluruh Tiongkok di bawah kendali partai jahat PKT menyerang dan menindas
dengan opini tunggal. Masyarakat internasional tidak tahu apa gerangan Falun Gong,
semua media di dunia juga melansir ulang laporan kebohongan partai jahat PKT berkaitan
penindasan. Coba anda pikirkan, penganiayaan semacam ini sama dengan penindasan
yang merambah langit dan menyelimuti bumi dari media seluruh dunia. Dalam menahan
tekanan yang begitu besar, praktisi di masyarakat internasional ketika itu juga menampilkan
beraneka ragam hati manusia mereka, oleh sebab itu ada banyak yang jatuh ke bawah.
Terakhir yang dapat melangkah ke depan, sungguh luar biasa, Dewapun merasa kalian luar
biasa. Sebagai pandangan Dewa, karena kalian berada dalam lingkungan manusia,
perbedaan semacam ini terlampau besar, maka mereka mengagumi kalian.
Sebenarnya kehidupan dalam setiap lingkungan alam semesta adalah baik, tidak
seperti manusia begitu berbahaya dan menderita, siapa berani datang ke tempat manusia
ini dia niscaya adalah luar biasa. Karena prinsip-prinsip manusia semua berbalikan, yang
baik dan yang buruk semua berbalikan, maka manusia dalam menjalani hidup akan berbuat
karma. Ini dikarenakan manusia berada dalam prinsip yang berbalikan itu, kehidupan di
atas langit siapapun juga tidak berani mendekati tempat ini, sekiranya telah datang ke sini,
dia semakin luar biasa. Jika dapat melangkah maju di tengah penganiayaan ini, maka Dewa
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benar-benar akan sangat mengagumi. Ditinjau dari perbandingan antara bentuk eksistensi
kehidupan di atas langit dengan kehidupan di tempat manusia, maka akan terlihat mereka
yang berani datang adalah sungguh luar biasa.
Manusia dalam masyarakat umum sekarang ini, tidak dapat dikatakan semuanya,
namun kebanyakan adalah datang dari atas langit, datang dari kosmos berbeda, tingkat
berbeda, posisi berbeda yang mahabesar dan jauh sekali, datang kemari ingin memperoleh
Fa. Begitu reinkarnasi ke bumi, siapapun tidak tahu dirinya datang dari mana. Karena
masyarakat manusia memang adalah sebuah lingkaran kesesatan, anda masuk ke sini,
sama dengan anda telah melompat ke dalam kesesatan ini. Setelah lompat ke dalam
kesesatan ini anda baru dapat Xiulian, di tengah lingkungan yang berbahaya dan menderita
ini anda bahkan dapat membangkitkan pikiran lurus, anda bahkan mengerti untuk Xiulian,
setelah Dafa diajarkan secara luas anda dapat membantu Shifu meluruskan Fa, masih
dapat menyelamatkan orang lain di tengah penderitaan anda, ini niscaya sangat luar biasa.
Demikianlah masalah tersebut dipandang, oleh sebab itu saya katakan, yang dapat
melangkah maju dari “20 Juli”, anda adalah luar biasa.
Tentu saja, yang bentur sana bentur sini, acapkali terjungkal, hal ini telah dilakukan
dengan baik, hal itu belum dilakukan dengan baik, semua ini adalah persoalan di tengah
proses Xiulian, asalkan anda dapat konsisten terus melangkah ke depan, anda adalah luar
biasa. Anda dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, anda
adalah luar biasa. Demikianlah masalah tersebut dipandang. Yang benar-benar tidak timbul
masalah apapun, semuanya dilakukan dengan baik, sepanjang perjalanan berhasil
diterobos, memang ada, namun terlalu sedikit, dia sungguh-sungguh luar biasa, tetapi
masalahnya tidak semuanya demikian. Perihal Xiulian, siapa yang tidak berbuat kesalahan?
Termasuk mereka yang di tengah penganiayaan ini, ada orang mungkin berbuat kesalahan
agak besar, ada orang mungkin berbuat kesalahan agak kecil. Tetapi anda dapat
menyadari, dapat mengoreksi diri di tengah kesalahan, dapat menemukan masalah yang
ada pada diri sendiri, lalu melangkah kembali dengan baik, ini berarti anda sedang Xiulian.
Ada orang sekali terjungkal, dia sudah tidak dapat bangkit kembali, lagi pula
selanjutnya tenggelam dalam kesalahan tidak mau memperbaiki diri, bahkan melangkah ke
sisi yang berlawanan. Masih ada sebagian orang telah memperoleh sejumlah prinsip Fa
dari Dafa ini, mereka dahulu juga tidak mengerti terhadap agama, keyakinan dan Xiulian,
melalui Dafa mereka telah tahu perihal Dewa, Buddha dan Xiulian, di tengah penganiayaan
karena rasa takut, mereka menghindarkan diri, masuk ke dalam agama lain. Dengan
membawa perasaan takut pergi ke mana pun juga tidak dapat membuat anda mencapai
kesempurnaan, sifat hati apapun juga adalah keterikatan.
Tentu saja, Xiulian Dafa tidaklah seperti cara Xiulian di masa lampau, dahulu
menghendaki manusia di tengah Xiulian secara mutlak menyingkirkan semua keterikatan
manusia. Oleh karena pengikut Dafa masih perlu Xiulian di tengah manusia biasa, maka
masih dipertahankan sejumlah benda manusia biasa, berupa pikiran dan perilaku yang
menjamin anda dapat hidup di tengah manusia biasa, bersamaan juga untuk menjamin agar
anda dapat membantu Shifu meluruskan Fa di tengah lingkungan tersebut, menyelamatkan
makhluk hidup di tengah lingkungan tersebut. Seandainya semua masuk dalam biara,
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masuk ke gua gunung, manusia di dunia semua adalah datang demi Dafa, siapa yang
menyelamatkan mereka?
Apa yang disebut sebagai pengikut Dafa? Yang Shifu ajarkan adalah kalian ini
pengikut Dafa. Cuci bersih diri kalian, gembleng kalian agar menjadi Dewasa, agar kalian
dapat menyelamatkan makhluk hidup. Ini adalah pengikut Dafa. Predikat pengikut Dafa
sama sekali merupakan dua hal yang berbeda dengan Xiulian pribadi, kesempurnaan
pribadi dari masyarakat manusia biasa dahulu kala, mereka tidak punya kewajiban
menyelamatkan makhluk hidup, mereka hanyalah mencapai kesempurnaan pribadi. Yang
dihasilkan pengikut Dafa kelak mutlak bukanlah hal-hal dari Fa kecil maupun Tao kecil.
Mengenai hal ini saya kira anda sekalian sudah tahu, pengikut Dafa niscaya memikul
kewajiban sebagai pengikut Dafa, yaitu menyelamatkan makhluk hidup.
Berbicara mengenai penyelamatan makhluk hidup, banyak pengikut Dafa di antara
kita benar-benar melakukannya sangat baik. Tidak ada perbedaan usia, juga tidak ada
perbedaan tinggi rendahnya pengetahuan. Ada beberapa pengikut Dafa usia lanjut, bahkan
yang tingkat pendidikannya tidak tinggi, semua melakukannya dengan sangat baik.
Pengikut Dafa yang terlibat dalam berbagai proyek, ada banyak orang juga berkontribusi
sangat besar, semua juga melakukan cukup baik. Saya dahulu pernah bicara pada setiap
proyek, khususnya media, bahwa ingin secara lebih baik melakukan klarifikasi fakta, anti
penganiayaan dan menyelamatkan makhluk hidup, media ini harus dapat berpijak pada
masyarakat manusia biasa, beroperasi secara sehat, bersirkulasi secara sehat. Belajar
pada perusahaan media masyarakat manusia biasa, harus dapat membuatnya beroperasi
secara normal, dengan demikian barulah dapat mengembangkan fungsinya secara efektif.
Ada banyak praktisi awalnya mendekap sebuah pemikiran sementara, berjuang
sekuat tenaga sesaat kemudian semangatnya berlalu, sekarang mereka menemukan hal
tersebut bukanlah demikian. Pengikut Dafa melakukan hal apapun haruslah sungguhsungguh, letakkan hati pada hal tersebut untuk dilakukan, jangan pedulikan waktu, jangan
berpikir begitu banyak. Anda harus berupaya maksimal melakukan dengan baik hal-hal
yang harus anda lakukan, maka keseluruhan hal itu akan dapat dilakukan dengan baik.
Banyak orang di bawah tekanan penganiayaan selalu ingin agar penganiayaan ini
secepatnya berakhir, melakukan sesuatu dengan semangat dahsyat sesaat. Bukan
demikian persoalannya. Tentu saja media kalian benar-benar telah memerankan fungsi
yang sangat besar dalam menyelamatkan makhluk hidup.
Saya tadi berbicara tentang menyelamatkan makhluk hidup, coba anda pikirkan,
perihal penyelamatan makhluk hidup, banyak pengikut Dafa kita di masyarakat
internasional sudah terbiasa dengan pemikiran orang normal, berbeda dengan orang-orang
di daratan Tiongkok. Apa maksud perkataan saya ini? Karena dalam negara bekas partai
jahat komunis, pikiran manusia, cara pemikirannya bersifat kebudayaan partai, ia merusak
kebudayaan bangsa tersebut, kemudian anda diindoktrinasi dengan suatu konsep dan
basis pikiran yang ekstrem jahat dari partai jahat, semua itu terbentuk oleh indoktrinasi
partai jahat. Orang yang tumbuh dewasa dalam kebudayaan partai jahat memang demikian
cara pemikirannya, termasuk cara pemahaman mereka terhadap suatu hal. Jika ingin
menyingkirkan benda tersebut secara menyeluruh adalah sangat sulit, tetapi orang yang
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sudah lama berada di luar Tiongkok akan menemukan, akan merasa pikirannya ada jarak
perbedaan dengan orang lain, memang tidak sama. Orang yang keluar dari negara partai
jahat, sifat melindungi dirinya sangat kuat, niat menyampaikan pendapat terhadap sejumlah
masalah juga sangat kuat, sedangkan di luar Tiongkok tidak demikian.
Khususnya dalam media, dengan menggunakan perangkat teori, istilah dan cara
pemikiran dari kebudayaan partai jahat, itu sama dengan mempropagandakan kebudayaan
partai, oleh sebab itu anda sekalian harus memperhatikan hal-hal tersebut. Khususnya
belakangan ini telah bergabung beberapa staf baru dalam media, orang-orang usia muda
ini semua keluar dari daratan Tiongkok, kalian harus ekstra perhatikan aspek tersebut.
Biarpun media kalian yang mana pun juga harus memperhatikan . Media yang didirikan
oleh pengikut Dafa dengan susah payah di tengah penganiayaan ini, dengan bersikukuh
telah mengubah situasi memojokkan dalam masyarakat internasional, luar biasa. Media
telah menghasilkan jasa besar, kalian harus menyayanginya, jangan diubah dengan
menggunakan kebudayaan partai, seperti media yang datang dari daratan Tiongkok, terlihat
aneh, istilah yang digunakan aneh, artikel dari daratan Tiongkok langsung dilansir ulang.
Hal-hal tersebut harus diperhatikan.
Saya tadi membicarakan masalah yang timbul dalam penyelamatan makhluk hidup,
anda sekalian harus memperhatikan nya. Di samping itu, banyak di antara kita melakukan
klarifikasi fakta dengan menahan terpaan angin dan salju, sungguh sangat bersusah payah.
Pada kesempatan lalu saat konferensi Fa saya telah menyampaikan, bahwa klarifikasi fakta
di lokasi wisata tidak boleh dikendurkan. Terutama para turis yang keluar dari daratan
Tiongkok, harus secara khusus lakukan klarifikasi fakta pada mereka. Di berbagai tempat
juga sedang digerakkan, dilakukan dengan sangat baik. Saya sedang mengamati, benarbenar adalah luar biasa baik. Karena situasi keseluruhan sedang berubah, sikap khalayak
yang keluar dari daratan Tiongkok juga sudah berbeda, mereka di daratan Tiongkok bahkan
berani mencaci partai jahat PKT, di luar negeri tentu semakin tidak takut, bahkan jauh lebih
perkasa dibandingkan perantau Tionghoa di luar daratan yang keluar lebih awal, yang
dibuat takut oleh konsulat partai jahat hingga pertunjukan Shen Yun pun tidak berani
ditonton. Yang keluar sekarang berani, setiba di sini bertepatan dengan waktu pertunjukan
Shen Yun, mereka langsung menyaksikan; perihal mundur dari PKT, dengan mengucapkan
beberapa patah kata mereka sudah mengerti; untuk mundur dari PKT, diberikan sebuah
nama samaran baginya, dia bilang tidak perlu, saya mundur dengan menggunakan nama
asli saja.
Hal ini bila dibicarakan juga tidaklah begitu sederhana, ini berkat proses keseluruhan
dari pelurusan Fa sudah berjalan sampai tahap tersebut. Di sini antaranya terdapat jasa
yang sangat besar dari pengikut Dafa dalam klarifikasi fakta dan penyelamatan makhluk
hidup, dengan demikian barulah ada perubahan di hari ini. Pengikut Dafa memerankan
fungsi yang sangat besar pada situasi permukaan umat manusia, arus dahsyat pelurusan
Fa juga sedang tiada hentinya mendorong maju, unsur-unsur kejahatan juga sedang
dimusnahkan terus-menerus. Selain pengikut Dafa, orang-orang di dunia juga sudah mulai
kembali mengenali Dafa. Dalam benak jiwa manusia, sisi yang mengerti pada manusia tahu
anda ini siapa, tetapi permukaan manusia ibarat sebuah pakaian yang dikenakan oleh
kehidupan, permukaan tersebut memang tidak tahu. Banyak orang mengira Falun Gong
52

adalah Qigong, mereka juga tak terbayangkan Falun Gong ternyata adalah sebuah
peristiwa yang begitu besar ---- segenap Triloka adalah diciptakan untuknya. Masyarakat
manusia juga adalah demi memuluskan jalan bagi pelurusan Fa kali ini.
Jiwa fundamental manusia, anda menyebutkan sebagai roh, kami menyebutnya
Yuan Shen, semuanya datang dari atas langit, datang untuk memperoleh Fa. Mengapa
datang ke sini untuk memperoleh Fa? Bukankah memperoleh Fa di atas langit dengan jelas
dan paham, betapa mudah memperolehnya? Itu tidak dibenarkan. Mengapa tidak
dibenarkan? Sudah saya katakan, di tempat ini baru dapat Xiulian, dalam lingkungan yang
menderita barulah dapat menguji anda, apakah anda pantas memperoleh Fa. Ini adalah
yang ditetapkan pada mulanya.
Masih ada satu hal, masyarakat manusia adalah tingkat yang paling rendah, yang
dimaksud menyelamatkan makhluk hidup adalah termasuk semua kehidupan, tidak sebatas
manusia. Anda sekalian tahu dalam tingkat ruang di mana masyarakat manusia berada,
tidak hanya terdapat manusia, sekarang manusia sudah tahu keberadaan manusia planet.
Apakah kalian tahu ada berapa banyak kehidupan berbagai jenis lainnya? Manusia tidak
dapat membayangkan ada seberapa banyak kehidupan semacam ini yang beraneka ragam
bentuknya, masih ada kehidupan lainnya dari berbagai tingkat berbeda. Ini hanyalah pada
ruang manusia yang tingkatnya paling rendah, hanya dengan mengajarkan Fa di sini,
kehidupan beraneka ragam pada berbagai tingkat atas dan bawah dari badan langit alam
semesta, semuanya baru dapat memperoleh Fa. Bila dinaikkan satu tingkat maka
kehidupan di bawahnya tidak dapat memperoleh, tingkat yang tidak memperoleh itu tidak
akan eksis lagi pasca pelurusan Fa, tingkat tersebut akan sirna. Maka seyogianya diajarkan
pada tingkat paling rendah, dilakukan pada satu tingkat paling rendah, dengan
menggunakan bahasa dari tingkat paling rendah. Lagi pula jika prinsip Fa ini sulit, maka
hanya Dewalah yang dapat mengerti, hanya Dewalah yang dapat diselamatkan, kehidupan
tingkat rendah mana ada kecerdasan seperti itu untuk memperolehnya? Oleh sebab itu Fa
yang diajarkan kali ini tidak mengandung misteri apapun, maka disebut “prinsip jelas”,
prinsip Fa yang sederhana dan jelas; “prinsip jelas dengan bahasa jelas”, perkataan yang
diutarakan juga adalah bahasa paling umum, paling sederhana dan jelas. Kehidupan tingkat
rendah mengerti setelah mendengarnya, namun sebaliknya telah menyulitkan banyak
kehidupan tingkat tinggi, mereka merasa mengapa Fa ini begitu sederhana dan jelas?
Mereka malah tidak percaya, mereka malah merasa hal ini bagaimana mungkin? Betul,
permukaannya memang begitu sederhana dan jelas, yang mempelajari sungguh-sungguh
dan berkultivasi sungguh-sungguh barulah dapat melihat prinsip tingkat tinggi. Oleh sebab
itu saya katakan, tiada misteri apapun malah membuat makhluk hidup tingkat tinggi tersesat
oleh misteri, demikianlah maksudnya.
Sebagai umat manusia, di tengah alam semesta ini merupakan sebuah kehidupan
yang berada di atas partikel kecil, dalam alam semesta yang mahabesar masih belum dapat
dianggap sebagai sebutir debu. Dari planet ini melihat ke arah lebih besar adalah sistem
tata surya, ke arah lebih besar lagi adalah sistem galaksi, anda sekalian sudah tahu, yang
menekuni astronomi juga mungkin tahu, siswa universitas mungkin juga tahu, galaksi yang
berada di kejauhan dilihat oleh manusia adalah berupa bintang-bintang, bila anda
menggunakan teleskop astronomi menarik lebih dekat melihat bintang-bintang yang banyak
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itu adalah sebuah galaksi. Alam semesta ini juga sama, dilihat dari kejauhan juga
merupakan sebuah partikel. Partikel itu mempunyai lingkaran luar, manusia merasa ia
sangat-sangat besar, besarnya seolah tiada batas, maka manusia menyebutnya alam
semesta. Alam semesta ini juga bukan partikel yang paling besar di tengah badan langit,
alam semesta semacam ini banyaknya seperti bintang-bintang yang kita lihat. Dilihat lebih
lanjut, alam semesta ini masih berada di tengah alam semesta yang lebih besar lagi, dari
lebih-lebih jauh lagi kita menengok ke belakang melihat alam semesta lapis kedua ini, di
tengah alam semesta ia masih berupa partikel yang seperti bintang-bintang kecil. Inilah
makna yang saya katakan. Dalam badan langit yang mahabesar, manusia tidak terhitung
sebagai apapun, akan tetapi di tengah pelurusan Fa kali ini, telah menjadi fokus badan
langit alam semesta. Banyak kehidupan tingkat tinggi bereinkarnasi datang ke sini untuk
memperoleh Fa, siapapun juga tidak dapat membayangkan begitu besarnya peristiwa ini.
Masyarakat manusia memang merupakan sesuatu yang menyesatkan. Dahulu saya
pernah mengatakan kepada kalian, misalnya di Tiongkok pernah bergantian dinasti, sebuah
dinasti hingga masa akhir moralnya sudah tidak keruan, bobroknya sudah tidak keruan,
sarat dengan korupsi dan kebejatan, nilai moralitasnya rendah, ia segera akan runtuh, maka
akan digantikan oleh dinasti berikutnya, ini telah menjadi aturan Tiongkok. Tiongkok
sekarang, rakyat jelata pun telah mengetahui dengan jelas, partai jahat tidak akan bertahan
lama lagi. Saya hanya memberi tahu kalian, ini juga merupakan hukum “terbentuk, bertahan,
rusak, musnah”. Terefleksi pada tubuh manusia adalah lahir, tua, sakit, mati. Terefleksi
pada sebuah negara adalah dari tahap awal yang penuh vitalitas, tahap kemakmuran,
hingga tahap kemerosotan dan terakhir tahap keruntuhan. Ini merupakan sebuah hukum.
Dinasti mana dari zaman dahulu dapat bertahan hingga sekarang? Negara mana dari
dahulu terus bertahan hingga sekarang tidak runtuh? Tidak pernah ada, ini juga adalah
hukum alam semesta.
Sebagai suatu kehidupan, tak peduli kehidupan itu berada di tingkat mana dalam
alam semesta, menyangkut pelurusan Fa dan penyebaran Fa kali ini, banyak Dewa, bahkan
Dewa yang sangat tinggi, mereka tidak tahu peristiwa ini pada akhirnya seberapa besar,
hanya tahu peristiwa ini terlampau besar. Manusia bahkan lebih tidak tahu, sehingga
manusia tidak percaya, mereka berani mencaci Dafa, berani menganiaya pengikut Dafa.
Menggunakan istilah ”Kejahatannya menjulang setinggi langit“ juga tidak dapat melukiskan
besarnya dosa tersebut, akan tetapi pada akhirnya kehidupan-kehidupan tersebut harus
membayar, membayar dosa-dosa besar itu. Jika pengikut Dafa dalam klarifikasi fakta kali
ini tidak dapat menyelamatkan mereka, maka mereka akan membayar dosa karma yang
tiada batas itu, karena di tengah penganiayaan ini, hampir seluruh umat manusia, terutama
orang Tionghoa, semua ikut mendorong arus, semua berperan negatif, semua berdosa.
Namun mereka adalah datang demi Fa, hal ini dikarenakan mereka diperalat oleh kejahatan.
Berhubung Fa terlampau besar, manusia sedikit tidak hormat terhadapnya adalah
berbahaya. Coba anda pikirkan, Fa yang begitu besar, bagaimana membayarnya? Saya
pernah katakan, manusia semua datang dari tingkat tinggi, ia mewakili kehidupan di suatu
posisi, di sana bahkan terdapat makhluk hidupnya yang tak terbatas, kehidupan yang tak
terhitung jumlahnya, begitu banyaklah kiranya, kehidupan-kehidupan itu semua akan
dimusnahkan untuk membayar dosa yang ia lakukan, lagipula dia sendiri juga harus
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menanggung akibatnya di tengah proses pemusnahan total pada setiap tingkatan. Ini
benar-benar sangat menakutkan. Saya sesungguhnya tidak ingin membicarakan hal-hal
tersebut, yang saya katakan adalah penyelamatan makhluk hidup itu sendiri, kita harus
mengetahui bahwa itu adalah suatu peristiwa yang demikian besar, setiap rangkai, setiap
hal juga bukanlah begitu sederhana.
Kelihatan dalam masyarakat manusia sekarang, mereka yang berdagang, yang
menjadi pejabat, yang bersekolah, setiap usaha dan profesi semuanya berjalan dengan
sangat menaati peraturan. Coba anda pikirkan dengan saksama, dahulu saya pernah
mengucapkan perkataan ini, Xiulian di masa lampau adalah Xiulian dengan menjadi biksubiksuni, atau Guru yang membawa pengikut, membimbing sekelompok pengikut menjalani
Xiulian, mereka menempuh sebuah bentuk yang demikian. Pengikut Dafa tidak demikian,
melainkan Xiulian di tengah masyarakat seutuhnya. Tak peduli anda berada dalam bidang
usaha apapun, profesi anda adalah di bidang kebudayaan, perdagangan, kesenian, politik
ataupun siswa, anda dapat Xiulian dalam lingkungan tersebut. Coba anda pikirkan,
lingkungan itu sendiri bukankah merupakan tempat Xiulian yang disediakan oleh
masyarakat manusia untuk pengikut Dafa? Ia dapat memberikan anda berbagai macam
lingkungan dan faktor untuk menampilkan keterikatan anda, ia dapat memberikan segala
kesempatan bagi anda untuk meningkat. Karena masalah ini besar, seluruh masyarakat
manusia telah dijadikan kuil baginya.
Bicara sampai di sini, saya lalu berpikir, betapa seriusnya masalah ini! Begitu serius,
namun banyak orang tidak dapat menghadapinya dengan serius! Terutama beberapa
pengikut Dafa usia lanjut. Pernahkah anda pikirkan, segala sesuatu dalam seluruh
kehidupan anda bukankah berada dalam Xiulian? Setiap ucapan dan perbuatan anda,
segala sesuatu yang anda lakukan, semua adalah dalam Xiulian anda, tahukah anda akan
hal ini? Banyak di antara kita menyangkut kerja sama dalam proyek Dafa, dahulu terdapat
banyak masalah, sekarang sudah agak Xiaoting.3 Kata “Xiaoting” ini mungkin tidak begitu
dipahami, adalah ucapan daerah utara, artinya sudah agak tenang. Tak peduli
bagaimanapun, sekarang sudah dapat bekerja-sama.
Ada lagi, banyak orang tidak mengendalikan tingkah laku dirinya, ketidakseriusan
dalam hal Xiulian terhadap diri sendiri, juga dapat menciptakan kerunyaman, kesulitan,
bahkan penderitaan bagi anda, lebih dari itu bahkan dapat mengakibatkan kehilangan
nyawa. Ada praktisi Dafa dari permukaan kelihatan ikut semua kegiatan Dafa, sangat bagus,
semua orang lihat cukup bagus Xiuliannya, dilihat dari permukaan sangat gigih maju, akan
tetapi siapa pun juga tidak tahu, dalam lubuk hatinya terdapat suatu keterikatan, sebuah
simpul hati yang tidak dapat diatasi, bahkan sedemikian besar, siapa pun juga tidak tahu
dalam lubuk hatinya masih terdapat suatu hal yang kokoh dipertahankan tidak mau dilepas,
betapa sulitnya untuk ditembus, namun tidak ditampakkannya. Akan tetapi berhubung
berbagai sebab, pengikut Dafa merupakan sebuah kelompok Xiulian yang serius, kekuatan
lama dapat menggunakan berbagai kesempatan, menciptakan kerunyaman bagi pengikut
Dafa, juga dapat menggunakan berbagai kesempatan menyebabkan beberapa pengikut
Dafa kehilangan nyawa. Ada orang suka melihat orang lain bagaimana melakukan, diri
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Xiaoting (消停) – Meredam.
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sendiri juga melakukannya demikian, itu berarti bukan diri sendiri yang berkultivasi,
melainkan mengikuti jejak orang lain, namun praktisi Xiulian harus menempuh jalur
kesempurnaan diri sendiri. Kekuatan lama demi memberi anda pelajaran, agar anda
merenung kembali, bahkan terhadap teladan yang anda jadikan sebagai contoh, diciptakan
kerunyaman hingga membuatnya pergi lebih awal. Ada pula sebagian orang keterikatannya
selalu tidak ditampilkan, sesungguhnya sifat hati apapun juga adalah keterikatan.
Penganiayaan kali ini justru ingin memutarbalikkan baik dan buruk, mengaburkan bajik dan
jahat, membuat masalah jadi kacau, kemudian lihat anda melangkah ke sisi yang mana,
lihat anda bagaimana memahaminya, bagaimana mengenalinya.
Pelajaran dari hal-hal tersebut juga sudah sangat mendalam, namun bukan muncul
di tengah penganiayaan, adalah akibat ketidakseriusan Xiulian diri sendiri. Tentu saja juga
belum tentu kehilangan nyawa itu dikarenakan praktisi bersangkutan tidak serius, mungkin
juga adalah orang lain yang menyebabkannya, orang lain menjadikannya sebagai teladan.
Kekuatan lama membuat seorang praktisi tersingkir, dengan demikian menyebabkan
sebagian praktisi yang tidak gigih maju lebih tidak percaya diri, dengan dalih mereka
dikatakan, “sudah tidak memenuhi syarat biarlah pergi lebih awal”, ini sangat mungkin, tentu
saja ada juga yang disebabkan karma besar dari sebagian praktisi, terdapat berbagai
macam kondisi.
Xiulian memang serius, seorang manusia biasa menjadi Dewa, coba anda pikirkan,
hati semurni apa baru bisa menjadi Dewa? Walau pengikut Dafa Xiulian di tengah manusia
biasa, memikul kewajiban penyelamatan makhluk hidup, namun pengikut Dafa memiliki
sejumlah benda manusia, dengan demikian baru dapat hidup di sini, tapi Xiulian itu sendiri
tetap adalah hal serius, sesungguhnya lebih serius lagi. Ketika saya melihat beberapa
pengikut Dafa kehilangan nyawa, saya merasakan tidaklah layak, akan tetapi mereka
sendiri benar-benar tidak dapat gigih maju. Juga ada orang mengira, saya sudah
berkultivasi Dafa, ini sudah merupakan payung pelindung, sejak itu ada Shifu melindungi
saya. Bukankah keterikatan hati tersebut lebih kuat lagi? Bolehkah Xiulian dengan
keterikatan hati semacam itu? Jika demikian bukankah anda datang demi mendapatkan
perlindungan? Apakah ini tergolong Xiulian?
Pengikut Dafa selayaknya dapat melepaskan keterikatan apapun dari diri sendiri,
masih harus menyelamatkan orang lain. Sesungguhnya tuntutannya memang tinggi. Ada
yang mengira, dirinya tidak merasakan seberapa tinggi kultivasinya, sudah sekian tahun
belum merasakan. Benar, saya sudah katakan kepada anda, metode Xiulian pengikut Dafa
adalah demi menjamin anda dapat berkultivasi di tengah kelompok manusia yang kompleks,
bagian yang telah dikultivasi dengan baik segera disekat, tidak dapat dimanfaatkan oleh
bagian permukaan yang belum dikultivasi dengan baik, bahkan langsung disekat ketika
masih belum terasakan, ini adalah cara terbaik demi menjamin anda terakhir dapat
mencapai kesempurnaan. Walaupun di sisi manusia bagaimana buruknya anda berbuat,
juga tidak dapat menggerakkan sisi yang telah dikultivasi dengan baik, ini memang
merupakan ketentuan yang saya gariskan sejak awal, memang dilakukan demikian. Jika
bukan demikian, di sini baru dikultivasi dengan baik, di sana begitu digerakkan oleh
keterikatan manusia dari masyarakat umum akan jatuh kembali, sia-sia kultivasinya, ini
tidak dibenarkan. Kelompok manusia yang begitu besar, tidak ada dua orang yang sama
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pikirannya, sama cara memikirkan masalah. Manusia seluruh dunia ada tujuh miliar, pikiran
setiap orang akan merefleksikan sifat hati manusia yang tak terhitung jumlahnya, bagi orang
Xiulian merupakan gangguan yang begitu kompleks, maka digunakanlah sebuah cara yang
demikian, berkultivasi secara demikian. Kendati demikian, semakin menjelang akhir, walau
benda-benda kejahatan semakin tidak bertenaga, namun hal-hal yang terefleksi malah
sangat buruk, maka ada orang yang merasakan hal yang terefleksi dalam pikirannya sangat
kotor. Saya beri tahu anda sekalian, saya sering memberi semangat kepada praktisi, ini
tidak menjadi masalah, anda singkirkan semua itu sudah cukup, lakukan dengan lebih baik
lagi, itu sudah cukup, asalkan jangan sampai terganggu olehnya, itu sudah cukup.
Karena anda berada di tempat manusia ini, yang terdengar dan terlihat, hal buruk
apa pun dalam masyarakat ini anda telah melihatnya, anda telah mendengarnya. Kalian
tahu, apa yang disebut telah mendengar, telah melihat? Bukan seperti yang dipikirkan
manusia, bahwa setelah melihat maka selesailah sudah, saya juga tidak menyerapnya;
setelah mendengar saya juga tidak mempelajarinya, maka tidak ada masalah lagi. Bukan
demikian, benda apapun merupakan materi, setelah anda mendengar, akan terisi masuk,
masuk ke dalam tubuh anda. Setelah anda melihat maka masuklah ke dalam. Apakah anda
tahu, mengapa dahulu ada sebagian orang Xiulian membuat buta matanya sendiri,
membuat tuli telinganya sendiri? Karena mereka telah memahami hal ini. Selain Xiulian,
tidak ingin terkontaminasi lagi, sehingga mereka berbuat demikian. Tentu ini merupakan
cara Tao kecil, saya sekadar menyampaikan maksud ini saja. Kita tidak gentar menghadapi
masalah ini, masyarakat ini memang demikian, Shifu sejak dini telah melihatnya dengan
jelas, telah mengaturnya dengan baik bagi anda, tidak akan terpengaruh olehnya. Namun
biar dalam kondisi apapun, betapa sulitnya, anda juga harus ingat anda adalah seorang
praktisi Xiulian, anda harus melangkah maju, itu sudah benar, memang dilakukan secara
demikian.
Shifu memberi ceramah Fa, menghadapi sekian banyak orang, hanya dapat bicara
secara garis besar, mungkin ada sejumlah praktisi ingin menanyakan beberapa masalah
yang mendesak pada saya. Akan tetapi begitu banyak yang menyerahkan lembaran
pertanyaan sehingga tidak sempat terjawab seluruhnya, namun dengan menjawab sedikit,
kalian masih dapat merasakan ini sebagai suatu kesempatan. (Tepuk tangan) Saya tidak
banyak bicara lagi, selanjutnya menjawab pertanyaan anda, waktunya tidak akan lama,
(tepuk tangan) karena saya tahu konferensi Fa hari ini dimulai lebih lambat, maka kalian
tidak ada istirahat siang. Saya sedapat mungkin menjawab sejumlah pertanyaan bagi anda.
Baiklah, selanjutnya lembaran pertanyaan boleh diserahkan.
Pengikut: Konferensi Fa New York tahun ini diadakan pada tanggal 13 Mei, hari
tersebut adalah hari kerja. Kami menyadari bahwa ini adalah membutuhkan pengikut Dafa
selama konferensi Fa melakukan klarifikasi fakta kepada masyarakat arus utama dengan
skala lebih besar, namun ada banyak praktisi tidak memahami hal ini.
Shifu: Ini adalah saya yang menetapkan. (Tepuk tangan) Tiap kali konferensi Fa
diadakan, saya selalu ingin memanfaatkannya untuk menyelamatkan makhluk hidup. Biar
orang-orang di dunia melihat ada begitu banyak orang sedang Xiulian, tidak seperti yang
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dipropagandakan oleh partai jahat; selama konferensi Fa pengikut Dafa lebih lanjut
melakukan klarifikasi fakta, menyelamatkan makhluk hidup. Akan tetapi tiap kali konferensi
Fa selalu pada akhir pekan, di dalam kota kosong melompong, pawai juga tidak ada yang
lihat, tidak ada yang memperhatikan . Selalu dilakukan secara demikian. Menurut saya
sebenarnya peserta konferensi Fa yang datang dari luar daerah adalah mayoritas, mereka
memang sudah izin cuti untuk datang, tidak berkaitan dengan masalah akhir pekan, maka
saya katakan selanjutnya konferensi Fa tidak diadakan pada akhir pekan. (Tepuk tangan
meriah)
Pengikut: Akhir-akhir ini saya merasa di antara praktisi sudah sangat umum terjadi
pengenduran pada Xiulian. Banyak orang memandang proyek yang ditangani lebih penting
dari pada klarifikasi fakta dengan lingkup lebih besar, lebih penting daripada saling bekerja
sama.
Shifu: Sesungguhnya sejak dini saya sudah melihat masalah ini. Saya sedang
mengamati. Saya tidak bersuara dikarenakan media harus dilakukan dengan sungguh hati
dan mantap agar meraih hasil yang baik, inilah tujuannya. Namun anda jangan lupa bahwa
anda adalah orang Xiulian.
Bicara sampai di sini, saya bicarakan perihal media. Dulu ada beberapa penanggung
jawab media bertanya pada saya, bagaimana kita mengelola media kita dengan baik? Apa
perbedaannya dengan manusia biasa? Saya katakan itu sangat sederhana, anda kelola
saja mengikuti media masyarakat manusia biasa, dikelolanya semakin serupa akan
semakin baik, sama seperti mereka, dapat bersirkulasi dengan sehat, beroperasi dengan
sehat, persis adalah sebuah perusahaan manusia biasa. Namun ada satu hal, anda tahu
anda adalah pengikut Dafa, itu sudah cukup. Oleh sebab itu, biar bagaimanapun, anda
jangan mengendurkan diri dalam hal Xiulian.
Pengikut: Shifu dalam ceramah masa awal pernah mengatakan perihal Buddha
Maitreya, bahwa lafal terjemahan Maitreya tidak tepat, kelak akan memberi tahu kami lafal
yang tepat.
Shifu: Dewasa ini partai jahat PKT selalu membuat desas-desus. Saya tidak takut
ia membuat desas-desus, juga tidak takut ia mencaci saya, melainkan tidak ingin
penyelamatan makhluk hidup mendapat gangguan, maka ada beberapa hal biarlah kita
bicarakan agak lambat. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya adalah pengikut Dafa yang datang dari daratan Tiongkok ke
Amerika Serikat pada tahun 2012. Saya dengar kabar Himpunan Dafa menyampaikan
sebuah pemberitahuan, bahwa praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok setelah tahun
2005 tidak diperkenankan ikut serta dalam tugas belakang panggung dan bagian dapur dari
proyek Shen Yun.
Shifu: Bicara tentang hal ini, saya perbincangkan lagi keadaan sekarang. Melalui
pendataan kali ini di berbagai tempat, ditemukan sebuah masalah besar. Praktisi kita di luar
daratan ada hampir separuh pernah pulang ke Tiongkok, dan juga ada sebagian tiada
hentinya bolak-balik bepergian seperti itu. Terutama mereka yang baru keluar, sering sekali
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pulang ke Tiongkok. Di antara praktisi lama juga ada, namun sedikit. Yang baru keluar,
yang keluar setelah terjadi penganiayaan, sering kali pulang ke Tiongkok. Coba kalian
pikirkan, saya tahu ada banyak orang setelah pulang, PKT mencari anda untuk
mengadakan pembicaraan, apa yang anda katakan, bagaimana anda menyikapinya, Dewadewa yang tak terhitung jumlahnya semua telah menyaksikannya.
Apakah kalian tahu? Perkataan yang tadi saya ucapkan di dalamnya mengandung
maksud yang demikian --- anda menganggap Xiulian sebagai suatu permainan, anda
mengolok-olok jiwa anda sendiri dan makhluk hidup tak terhingga dari dunia anda yang
sedang menanti untuk memperoleh Fa dan memohon penyelamatan! Anda begitu remeh
menyikapi Xiulian. Apakah anda kira beberapa perkataan anda untuk menghadapi PKT,
kata-kata yang anda ucapkan di hadapan PKT, tidak ada siapapun yang mendengarnya,
dengan demikian selesai sudah masalahnya? Dahulu ada sebutan “tiga kaki di atas kepala
ada Dewa”, Dewa yang tak terhitung jumlahnya.
Anda sekalian tahu, saya tadi membicarakan seberapa besar alam semesta,
seberapa banyak makhluk hidup yang ada, yang saya katakan kepada kalian semua adalah
benar-benar nyata. Sekarang dalam ruang di mana konferensi Fa diadakan, di atas setiap
partikel dalam udara yang tingkat densitasnya mencapai sangat mikroskopis, semuanya
adalah mata, semua adalah mata yang terpancar dari kejauhan, sedang mengamati arena
konferensi ini, sedang mendengarkan saya berceramah, juga sedang mengamati pikiran
kalian, juga sedang mendengarkan pembicaraan kalian. Sebuah peristiwa yang begitu
besar dalam masyarakat manusia, berkaitan dengan kehidupan alam semesta, coba anda
pikirkan, ada seberapa banyak Dewa sedang mengamati kalian?! Sebuah niat dan pikiran,
sebelum anda memancarkan niat tersebut, pikiran anda itu sedang dalam pembentukan
komposisi, dia sudah tahu apa yang ingin anda kemukakan. Saya kadang kala benar-benar
berpikir: Mengapa ada praktisi justru tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan?
Seyogianya telah memperoleh Fa, masih juga begini?
Tidak bertanggung jawab pada diri sendiri juga dapat menimbulkan kerugian bagi
orang lain. Partai jahat punya lembaga penelitian khusus terhadap Falun Gong. Apakah
anda tahu? Mereka memiliki apa yang disebut “pakar” yang menggelikan terhadap Falun
Gong, dan apa yang disebut “pakar” terhadap Shen Yun, secara khusus meneliti gerakgerik Falun Gong, hal ini dan itu yang berkaitan dengan Shen Yun. Bagi mereka apa saja
juga dijadikan sebagai “info”. Partai jahat memang selalu mengganjar orang, termasuk halhal detil dalam hidup anda juga ingin dikuasai. Sekali anda ditemukan, penampilan mereka
seolah tahu segalanya, keadaan anda semua diketahui dengan amat jelas, tujuannya
adalah membuat anda ketakutan, sehingga mengatakan segalanya, banyak yang anda
tidak katakan mereka juga tahu. Partai jahat sudah berpengalaman beberapa puluh tahun
dalam mengganjar orang.
Saya tidak dapat mengatakan pemberitahuan yang mereka sampaikan itu salah,
atau ketentuan ini salah. Kalian memang terdapat masalah seperti ini, yang saya bicarakan
hanya sedikit saja, bagian sedikit dari permasalahan. Daya kemampuan Shen Yun dalam
menyelamatkan makhluk hidup sangat besar, bukankah kita harus memikirkan berbagai
aspek darinya agar tidak terpengaruh?
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Pengikut: Izinkan saya mewakili pengikut Dafa kota Chengdu provinsi Sichuan
menyampaikan salam kepada Shifu, Shifu telah berjerih payah.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa kota Chengdu sangat-sangat merindukan Shifu, berharap
detik-detik pertemuan dengan Shifu tiba sedini mungkin.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. Berhubung masalah waktu, lembaran
kirim salam tidak disampaikan lagi.
Pengikut: Di sekitar pengikut ada banyak rekan praktisi usia lanjut, mereka tiap hari
melakukan tiga hal dengan baik, juga belajar Fa dan latihan Gong, tetapi sangat keras
kepala. Sudah Xiulian belasan tahun, gerakan latihan Gong mereka tidak memenuhi
standar, dan juga di saat latihan Gong dan memancarkan pikiran lurus selalu mengantuk.
Setelah diberi tahu tidak mengakui, tidak mau memperbaiki.
Shifu: Banyak pengikut Dafa usia lanjut tubuhnya mengalami penuaan, mungkin
terdapat sedikit masalah, tetapi secara keseluruhan dalam hal Xiulian dan melakukan tiga
hal, banyak dari mereka tergolong sangat baik. Namun hal-hal tersebut juga benar-benar
harus diperhatikan, jangan membuat orang lain khawatir demi anda, selain itu berilah
teladan bagi mereka yang berusia muda.
Pengikut: Penanggung jawab proyek terlalu terikat terhadap kepentingan,
segalanya dinilai dengan uang. Dalam berniaga belum melakukannya secara terbuka dan
penuh martabat, cara penanganannya juga banyak menerapkan paksaan. Hal ini membuat
pengikut tidak punya keyakinan proyek tersebut dapat memasuki jalur yang tepat. Jika
dikarenakan hal ini pengikut meninggalkan proyek tersebut, apakah berarti telah mengubah
jalur Xiulian diri sendiri secara buatan?
Shifu: Saya berpikirnya demikian, jika media ini sebagai proyek pengikut Dafa, maka
harus ditangani mengikuti aturan perusahaan manusia biasa. Ada sebagian pengikut Dafa
bisa saja berpikir begini: Semua ini adalah urusan sendiri, untuk apa ditangani begitu ketat?
Bahkan ingin secara asal-asalan saja. Saya tidak menyarankan memandang masalah
seperti ini, saya sarankan ditangani secara formal.
Anda jangan menganggap media kita sebagai sebuah media yang spesifik, yang
berbeda dengan manusia biasa. Perusahaan selayaknya adalah perusahaan. Di dalam
Dafa tidak ada perusahaan, tidak ada media. Itu bukan Xiulian, itu bukan bagian dari Dafa,
tetapi dalam lingkungan tersebut anda dapat Xiulian, anda adalah orang Xiulian.
Demikianlah menurut pandangan saya. Anda dalam perusahaan manapun juga harus
melakukan tugas dengan lebih baik, jangan takut diatur oleh orang lain.
Mengelola perusahaan seyogianya harus memikirkan manfaat ekonomi, jika selalu
mengandalkan sumbangan dan uang dari praktisi, saya sangat menentangnya. Maka
sebagai penanggung jawab, dia akan memikirkan manfaat ekonomi, hal ini semestinya
tidak dapat dikatakan salah.
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Seandainya penanggung jawab pengikut Dafa lupa dirinya adalah pengikut Dafa,
lupa dirinya adalah orang Xiulian, itu memang berupa masalah. Demikian saya
memandangnya. Jika dalam hal penanganan melebihi cara penanganan perusahaan
manusia biasa, maka saya kira itu memang juga tidak layak.
Pengikut: 1) Berhubung beberapa waktu yang lalu pengikut Dafa Tiongkok yang
berada di luar daratan diminta menyerahkan kartu jati diri, masalah ini membuat anggota
keluarga mereka sangat tidak memahami. Dapatkah Shifu menjelaskan sejenak?
Shifu: Saya memberi sebuah contoh. Ada praktisi mengatakan kepada saya, bahwa
di Hongkong terdapat beberapa orang, begitu diadakan rapat penting, rapat proyek dia
segera muncul, waktu-waktu biasa anda tidak tahu dia pergi ke mana, anda juga tidak
mengenal dia, siapapun juga tidak tahu apa nama dia yang sebenarnya. Yang saya katakan
adalah satu tempat di Hongkong ini, banyak tempat juga terdapat masalah seperti ini.
Proyek pengikut Dafa juga butuh keselamatan, sebagaimana berada pada masa khusus,
partai jahat sedang menganiaya, maka saya rasa hal ini masih dapat dibenarkan.
Ada yang bertanya pada saya, Xiulian kita sebagai pengikut Dafa bukankah tidak
ada daftar nama? Betul, tidak ada daftar nama, tidak digunakan sebagai daftar nama, hanya
ingin tahu anda ini siapa. Ini adalah masa khusus, Xiulian dalam sejarah mana ada yang
mengelola media? Mana ada yang anti penganiayaan? Betul, itu bukan bagian dari Xiulian,
tetapi ia adalah proyek pengikut Dafa untuk menyelamatkan makhluk hidup.
Pengikut: 2) Setelah pengikut Dafa di masa pelurusan Fa pergi bersama Shifu, kelak
apakah Himpunan Dafa masih eksis? Jika eksis, bagaimana hubungannya dengan Dafa?
Shifu: Yang anda pikirkan terlampau banyak. (Hadirin tertawa) Urusan kelak adalah
urusan di kemudian hari. Urusan di saat Fa meluruskan dunia manusia caranya sama sekali
berbeda dengan yang dilakukan sekarang. Perihal eksis atau tidak lihat keperluan pada
saat itu.
Umat manusia juga bukanlah begitu sederhana. Wahai manusia, saya katakan
bahwa manusia, mereka suka pada sesuatu yang nyata di depan mata, yang tak terlihat
mereka tidak mengakui. Namun Xiulian justru agar anda mengenali sesuatu melalui
kesadaran atas prinsipnya, inilah perbedaannya. Khusus menghadapi manusia di masa
mendatang, saya akan memperlihatkan semua fakta sebenarnya kepada mereka, di sini
memang ada perbedaan.
Pengikut: Peserta yang mengikuti konferensi Fa kali ini, dikehendaki melalui
kualifikasi yang ketat oleh himpunan Dafa, namun masih ada praktisi yang tidak memenuhi
ketentuan beraktivitas sana sini, bahkan mencari segala hubungan dari kenalan mereka
untuk mengikuti konferensi.
Shifu: Keinginan untuk mengikuti konferensi Dafa, niat tersebut selayaknya tidak
dapat dipersalahkan, ini merupakan hal yang baik. Tetapi sebagai pihak pengurus, mereka
tidak akan berpikir demikian, mereka akan memikirkan keselamatan, agar konferensi Fa
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kita dapat berjalan dengan normal, tidak timbul gangguan. Ini adalah kontradiksi, jadi kalian
pertimbangkanlah sendiri. (Shifu tersenyum)
Pengikut: Ada praktisi memanfaatkan proyek Dafa berhasil berhubungan dengan
banyak pengikut di seluruh dunia, dan juga mulai melakukan bisnis pribadi. Dengan
demikian apakah mengganggu pengikut Dafa?
Shifu: Betul. Memanfaatkan sumber daya Dafa untuk meraih keuntungan pribadi,
anda tidak ada perbedaan apapun dengan yang melakukan penganiayaan, kelak anda
akan tahu. Gangguan semacam ini adalah merusak sumber daya pengikut Dafa. Sumber
daya itu terbatas, ia digunakan dalam hal penyelamatan manusia di saat pelurusan Fa.
kelak hal ini bukanlah hal yang sederhana.
Pengikut: Saya adalah praktisi Barat, selama beberapa tahun mengerjakan media
di New York, saya menemukan ada banyak praktisi Tiongkok sampai sekarang masih tidak
memahami masyarakat Barat.
Shifu: Perkataan ini benar sekali. Ada banyak orang di antara kita justru berputarputar dalam lingkaran orang Tionghoa. Saya kadang kala sering berkata kepada mereka,
anda carilah sebuah pekerjaan dalam masyarakat umum, belajar tahu keadaan masyarakat,
belajar tahu bagaimana orang dalam masyarakat liberal memikirkan masalah, bagaimana
mereka melakukan pekerjaan. Saya sering mengatakan tentang hal ini.
Pengikut: Saya kurang mengerti bagaimana supaya media dapat berpijak dalam
masyarakat ini.
Shifu: Saya kira masalah ini sudah seharusnya membuat kita berpikir secara
mendalam. Saya dengar kabar bahwa orang yang mengerjakan Dajiyuan berbahasa
Inggris4 di New York tidak banyak, beberapa praktisi Barat melakukannya dengan sangat
beraturan. Saya gembira setelah mendengarnya. Kelak ia pasti akan berkembang dengan
sangat sehat, bahkan melampaui media berbahasa Mandarin, karena di sini adalah
masyarakat berbahasa Inggris. (Suara tepuk tangan perlahan-lahan meriuh)
Pengikut: Ketika ada praktisi mendapat gangguan karma penyakit, ada praktisi
mengatakan carilah rekan praktisi yang Tianmu-nya terbuka untuk bantu memberikan solusi
kebajikan.
Shifu: Dia itu timbul gangguan iblis oleh pikiran sendiri, apa yang dimaksud memberi
solusi kebajikan? Bagi pengikut Dafa mana ada hal yang kebetulan?
Anda sekalian tahu, setelah pengaturan pengikut Dafa dirampungkan, saya sebagai
Shifu ini juga tidak dapat mengusiknya. Bagi saya, ada dua sebab yang membuat saya
tidak dapat mengusiknya: jika saya mengusiknya, segenap perjalanan Xiulian orang
tersebut, perjalanan dari awal hingga akhir, semuanya akan berubah, semuanya akan mulai
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dari awal. Ada satu lagi, saat saya benar-benar ingin mengusiknya, segala unsur-unsur
lama akan mengganggu.
Penganiayaan ini tidak saya akui, mengapa mereka dapat mengganggu? Ini
dikarenakan tubuh manusia Shifu berada di ruang permukaan. Tubuh saya yang
mahabesar, kekuatan yang mahabesar, disekat oleh segenap bagian badan langit yang
belum selesai diluruskan Fa, di dalamnya terdapat berbagai tingkat kosmos dan kehidupan
yang jumlahnya tak terhitung, semuanya adalah Dewa, jika jumlahnya sedikit mereka tidak
dapat menghalangi saya. Di tengah pelurusan Fa saya tiada hentinya mendorong maju ke
depan, pelurusan Fa dilakukan setingkat demi setingkat, pada setiap tingkat yang dapat
dipertahankan akan dipertahankan, yang tidak dipertahankan akan dimusnahkan, dengan
kecepatan tinggi tiada hentinya mendorong maju ke depan; badan langit yang belum selesai
diluruskan Fa menyekat saya dengan cara demikian, oleh sebab itu kekuatan lama baru
bisa melakukan hal-hal penganiayaan terhadap pengikut Dafa, mereka baru bisa membuat
gangguan terhadap saya. Solusi kebajikan apa yang anda berikan? Hal yang demikian
besar apakah anda dapat mengusiknya?
Di samping itu ruang dimensi adalah sangat rumit, sehelai kertas dengan ketebalan
seperti ini, di dalamnya mungkin eksis beberapa ratus juta ruang. Setiap ruang memiliki
waktunya masing-masing yang mahabesar. Anda sekalian tahu, partikel yang semakin
mikroskopis energinya semakin besar, dengan kata lain, energinya semakin kuat. Molekul
tidak dapat mengusik atom, atom sebaliknya dapat mencerai-beraikan molekul, bukankah
demikian maksudnya? Semakin mikroskopis, kekuatan partikel semakin besar, bagaimana
anda dapat menyentuhnya? Mereka adalah setingkat demi setingkat. Ada sebagian praktisi
kita, dia selalu tidak dapat berpijak di atas Fa, sangat tertarik dengan Tao kecil dan hal-hal
yang kacau-balau, bicaranya ngawur.
Karena ruang dimensi begitu rumit, hal ini juga menyebabkan sebagian praktisi yang
Tianmu-nya terbuka, dia tidak terbuka seluruhnya, hanya terbuka sebagian, maka tidak
dapat melihat wujud asli, yang terlihat semua adalah wujud palsu yang rumit. Juga bukan
dengan sengaja anda diperlihatkan wujud palsu, karena anda tidak dapat melihat wujud asli
secara menyeluruh, hanya dapat melihat sekelumit, yang sekelumit itu dapat menjadi wujud
palsu bagi anda. Seumpama seseorang berada di sini, pada ruang dimensi yang tak
terhitung jumlahnya dari sisi depan dan belakang serta kiri kanan orang tersebut, terdapat
kehidupan bertingkat-tingkat dan bertumpuk-tumpuk yang tak terhitung jumlahnya,
bagaimana dia dapat membedakannya dengan jelas? Apa hubungannya kehidupan
tersebut dengan orang itu? Oleh sebab itu kadang kala ada praktisi mengatakan ini Futi, itu
Futi, saya katakan justru anda adalah Futi. Saya senantiasa beri tahu anda sekalian: Anda
tidak dapat melihat wujud asli, janganlah bicara sembarangan, harus berkultivasi di atas Fa,
setelah menjalani Xiulian hal apapun adalah hal yang baik.
Pengikut: Rekan praktisi cilik dari sekolah “Fei Tian” Taiwan belakangan ini ada
sekelompok akan lulus menjadi mahasiswa. Mohon tanya selanjutnya mereka bagaimana
lebih baik membuktikan kebenaran Fa.
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Shifu: Saya pikir yang punya syarat boleh bergabung dalam kelompok spesialisasi,
juga boleh melanjutkan studi pada kejuruan ini; jika tidak punya syarat anda boleh memilih
mata kuliah lainnya. Apapun yang anda pelajari harus ditekuni dengan baik. Minimal anda
punya suatu keahlian dalam masyarakat ini. Di antara pengikut Dafa ada banyak pakar
komputer, ilmuwan dan tenaga ahli peringkat satu, oleh sebab itu di seluruh dunia hanya
situs web pengikut Dafa yang dapat menjebol blokade internet partai jahat PKT. (Tepuk
tangan) Pemerintahan berbagai negara dan berbagai perusahaan besar semua sedang
memanfaatkan situs web kita untuk berkomunikasi dengan daratan Tiongkok. Maksud
perkataan saya ialah, gunakanlah keahlian anda, dengan perkataan kalian yaitu membantu
Shifu meluruskan Fa dan menyelamatkan makhluk hidup. Lakukanlah seperti itu.
Pengikut: Kakak perempuan saya tahun lalu mengajak temannya menempuh
perjalanan khusus ke Jepang menyaksikan Shen Yun, setelah pulang ke Hongkong dia
dengan teguh bergabung dalam barisan pawai Falun Gong, menempuh seluruh perjalanan
hingga selesai. Kali ini dia bilang juga ingin mengikuti konferensi Fa New York, bahkan tiga
kali berkata pada saya untuk mewakilinya kirim salam kepada Shifu, berterima kasih pada
Shifu. Teman-teman saya juga titip pesan pada saya mengucapkan selamat semoga
konferensi Dafa berjalan lancar. Makhluk hidup sudah terbangun sadar.
Shifu: Yang bergabung dalam barisan pawai Dafa, masih ada sebagian manusia
biasa yang tidak Xiulian, mereka semua sudah sadar.
Ada sebagian praktisi baru dan praktisi Barat di antara kita, anda mungkin tidak
mengerti yang Shifu katakan bahwa peristiwa ini adalah sedemikian besar. Saya beri tahu
kalian, tak peduli kalian percaya atau tidak, karena ini adalah konferensi Fa, saya
berceramah Fa kepada pengikut Dafa, maka yang dibicarakan lebih tinggi dari pembicaraan
umum. Mungkin anda belum tentu dapat menerimanya, praktisi baru belum tentu mengerti
mendengarnya. Tetapi saya beri tahu anda, para raja dari setiap masa dan setiap negara
selama sejarah di negara-negara di seluruh dunia, serta banyak raja yang ada di atas langit,
semua telah reinkarnasi ke Tiongkok, mereka sekarang menjadi warga di Tiongkok, karena
di sana adalah pusat penyebaran Dafa dan Xiulian. Hal ini telah ditetapkan pada masa
prasejarah.
Orang-orang Tiongkok, pada akhir-akhir ini telah dianiaya hingga rupanya tidak enak
dipandang, bahkan bentuk permukaannya sangat jelek. Tetapi saya beri tahu anda, di
dalamnya kemungkinan besar terdapat raja anda, raja dari kalian. Hal ini mutlak bukanlah
suatu hal yang kecil, di kemudian hari kalian akan tahu. Negara-negara lain, selain mereka
yang dapat dipertahankan berkat penyelamatan makhluk hidup yang kita lakukan, kelak
masih ada masa Fa meluruskan dunia manusia, itu adalah urusan di kemudian hari, yaitu
urusan yang menyangkut manusia.
Pengikut: Dewasa ini jumlah orang yang melakukan tiga pemunduran sudah
mencapai 160 juta lebih, masih ada sejumlah besar orang Tiongkok belum melakukan tiga
pemunduran. Pengikut Dafa jumlahnya juga sangat besar, jika setiap pengikut Dafa dapat
berbicara maka dapat membuat lebih banyak orang terselamatkan. Apakah dewasa ini
pengikut Dafa yang melakukan klarifikasi fakta memang berkurang?
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Shifu: Saya pikir semuanya sedikit banyak sedang melakukan klarifikasi fakta
menurut kondisi Xiulian pribadinya. Yang kondisinya baik bicaranya 5 banyak, yang
kondisinya kurang baik bicaranya sedikit, pada dasarnya beginilah keadaannya. Ditinjau
dari daya kemampuan, mereka yang sering melakukan klarifikasi fakta sungguh sangat luar
biasa, juga sangat berpengalaman, porsi yang dilakukan juga sangat besar. Memang ada
banyak yang tidak begitu mementingkan klarifikasi fakta. Sebenarnya kurang
mementingkan klarifikasi bukanlah hal yang kecil. Jika anda berada dalam suatu proyek, itu
tidak jadi masalah, karena anda sedang membantu proyek tersebut melakukan klarifikasi
fakta. Jika bukan demikian, anda sebagai pengikut Dafa tidak melakukan klarifikasi fakta,
itu sama dengan anda tidak menanggung pekerjaan yang seharusnya ditanggung oleh
pengikut Dafa.
Pengikut: Beberapa praktisi yang menangani media di daerah kami, rata-rata timbul
sebuah masalah serius yang tarafnya berbeda, ketika belajar Fa kelopak mata seolah-olah
beratnya ribuan kilogram, ada yang saat memancarkan pikiran lurus telapak tangannya
terkulai, saat berlatih Gong ketiduran.
Shifu: Banyak pengikut Dafa, jika dikarenakan sibuk dengan proyek Dafa, hal ini
juga dapat dimaklumi. Urusan penyelamatan manusia sangat sibuk, ini dapat dimaklumi.
Jika keadaan anda bukan demikian, berarti Xiuliannya tidak gigih maju.
Pengikut: Belajar Fa dalam posisi berdiri atau bersujud lutut, tetapi begitu duduk
kondisinya kembali lagi mengantuk dan letih, sudah lama waktu tidak dapat diterobos.
Beberapa orang tersebut semua adalah praktisi yang menanggung lebih banyak pekerjaan.
Shifu: Memang begitu. Saya pikir menyangkut belajar Fa, walau bagaimanapun,
baik berdiri, maupun menggunakan suatu cara, haruslah belajar dengan sungguh-sungguh.
Shifu tahu, ada banyak praktisi sangat sibuk, waktu istirahat dalam satu hari tidak lebih dari
beberapa jam, maka dapat timbul masalah ini.
Pengikut: Belajar Fa dengan menggunakan buku elektronik dan buku biasa,
hasilnya apakah sama?
Shifu: Sama. Tetapi saya rasa menggunakan buku biasa adalah yang terbaik. Buku
Itu adalah pusaka, tidak dapat dibandingkan dengan lainnya.
Pengikut: Orang yang sering pulang ke daratan Tiongkok apakah boleh menjabat
sebagai koordinator?
Shifu: Jika di daerah tersebut hanya ada dua orang, (hadirin tertawa) anda boleh
menjabatnya. Jika bukan demikian tidak boleh. (Hadirin tertawa, tepuk tangan)
Pengikut: Ada rekan praktisi beranggapan lingkungan di daratan Tiongkok sudah
longgar, asalkan pikiran lurusnya kuat maka tidak ada masalah.
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Dalam hal klarifikasi fakta.
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Shifu: Pikiran lurusnya kuat akan mengurangi penganiayaan, ini adalah pasti. Dapat
memiliki pikiran lurus yang kuat juga merupakan hasil Xiulian. Namun Xiulian adalah serius.
Kekuatan lama itu mutlak tidak akan berpangku tangan melihat anda masih punya
keterikatan manusia. kekuatan lama telah merusak hal yang ingin saya lakukan, tetapi
mereka benar-benar tidak berani merusak pelurusan Fa, karena peristiwa pelurusan Fa ini
sekiranya tidak ada, maka segala sesuatu dari alam semesta habis semuanya, karena alam
semesta mahabesar sudah berada pada tahap paling-paling akhir dari proses terbentukbertahan-rusak-musnah, semua kehidupan sedang mengharapkan peristiwa pelurusan Fa
ini. Jika pelurusan Fa dirusak maka segala apapun sudah tidak ada lagi, siapapun juga
tidak berani benar-benar merusaknya.
Pengikut: Ada rekan praktisi pasca reorganisasi media telah menarik diri, dan tidak
bergabung dalam proyek lainnya, juga jarang belajar Fa, latihan Gong dan memancarkan
pikiran lurus, tidur larut malam dan bangun kesiangan, setelah bertukar pendapat
dengannya tidak membuahkan hasil. Hati saya merasa sangat cemas.
Shifu: Ya, pasti merasa cemas, karena kekuatan lama segera akan mencari dia. Ini
bukan sekadar buah bibir, contoh dan pelajaran seperti ini sudah sangat banyak.
Pengikut: Merasa dia sedang mengalami gangguan dari luar, saya hanya dapat
membantunya dengan memancarkan pikiran lurus.
Shifu: Ada simpul hati berarti punya keterikatan. Dia sendiri yang bermasalah, bukan
hal yang dapat diselesaikan dengan anda memancarkan pikiran lurus. Jika dia sendiri
sangat kuat pikiran lurusnya, tapi iblis sangat banyak, dia sendiri tidak sanggup
mengatasinya, anda memancarkan pikiran lurus membantunya, itu akan bermanfaat. Jika
hatinya tidak mantap, dia sendiri tidak ingin bergerak, pasti gangguan akan datang, saat itu
anda memancarkan pikiran lurus sangat sulit menyingkirkan gangguan tersebut, karena dia
sendiri harus punya pikiran lurus baru dapat tergerak, baru dapat dibantu.
Pengikut: Kami pengikut Dafa Eropa Timur sepanjang tahun ada konflik dengan
koordinator. Sekali mengusulkan klarifikasi fakta dia langsung mencegahnya, akan tetapi
dia dan orang-orang dalam kelompok kecilnya tidak melakukan apapun. Kami mencoba
berkomunikasi dengannya, namun tidak ada gunanya.
Shifu: Kalau begitu gantilah orangnya. Memang, ada beberapa orang yang hati
manusianya banyak bisa terjadi demikian. Hal ini juga pernah muncul ketika saya
menyebarkan Fa di masa awal, dia mengajak sekelompok orang menonjolkan dirinya
sendiri, memamerkan dirinya sendiri. Ada juga yang mengajak sekelompok orang bermainmain dengan sangat gembira, apakah kita ini sebuah klub? Memang ini adalah sifat hati
manusia, bermacam-macam sifat hati manusia, semua akan terefleksi dalam Xiulian. Diri
sendiri tidak gigih maju, mengajak sekelompok orang memengaruhi orang lain juga tidak
dapat gigih maju, jika demikian coba anda katakan, efek apa yang dia perankan? Jika
benar-benar dapat berubah kembali, maka anda masih dapat dianggap sebagai pengikut
Dafa, jika tidak dapat maka akan dianggap sebagai gangguan iblis untuk ditangani.
Memang demikian, saya bukan mengatakan saya yang menangani. Shifu seyogianya
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menyelamatkan manusia, tidak akan menangani siapa pun, akan tetapi kekuatan lama itu
tidak akan melepaskan dia.
Pengikut: Pada tahap sekarang bagaimana kita menyelamatkan mereka yang
tersesat kesadarannya, terutama yang pernah menjadi pembimbing dan pernah melangkah
di garis depan pada sekitar 20 Juli 1999, mereka bahkan memengaruhi sekelompok orang?
Shifu: Tidak ada cara yang istimewa, bicaralah dengan mereka, lihat dia tersesat di
mana, lepaskan simpul hatinya. Menyelamatkan orang memang adalah demikian.
Pengikut: Praktisi yang bergabung setelah “20 Juli”, bagaimana melewati ujian
karma penyakit dengan lebih baik?
Shifu: Di tengah Xiulian, seseorang di tengah Xiulian tidak akan dengan sekaligus
dilenyapkan semua penderitaannya bagi anda. Dalam setiap siklus kehidupan, ia terkumpul
seperti gunung besarnya. Jika dilenyapkan dengan sekaligus, jiwa orang tersebut akan
sirna. Maka akan dibagi bertahap, bahkan dibagi hingga tahap terakhir Xiulian anda. Oleh
sebab itu anda jangan berpikir, wah, saya telah Xiulian begitu lama waktunya, mengapa
masih ada ujian karma penyakit? Anda tidak boleh memandang masalah seperti dahulu
orang yang berkultivasi Tao, anda Xiulian di tengah manusia biasa, bentuk Xiulian anda
memang sedemikian rupa.
Pengikut: Saya adalah pengikut daratan Tiongkok, pernah berhubungan dengan
sejumlah rekan praktisi di berbagai daerah, terasa mereka secara keseluruhan kian hari
kian dewasa dan rasional, lingkungan juga perlahan-lahan telah diubah. Namun dinilai
dengan kriteria Dafa, wujud penampilan di permukaan sepertinya hanya beberapa orang
yang dapat memenuhi tuntutan, hanya saja di tengah penganiayaan mereka benar-benar
tidak mudah bertahan.
Shifu: Memang demikian. Lingkungan telah longgar, menopang keberanian, rasa
takut semakin berkurang, bukannya tanpa rasa takut, dengan rasa takut semakin berkurang
maka berani melangkah ke luar, keterikatan hati itu belum tersingkirkan, maka yang
tercermin adalah tingkat gigih maju yang berbeda, tingkat upaya melakukan suatu hal
berbeda, kondisi Xiuliannya juga berbeda. Memang bisa demikian. Yang dapat melakukan
dengan sangat baik adalah mereka yang memegang teguh pada Fa, berkultivasi di atas
Dafa. Memperoleh pemahaman berdasarkan Fa, mencapai peningkatan berdasarkan Fa.
Pengikut: Mohon petunjuk Shifu mengenai makna konfigurasi huruf berskala besar
yang dilakukan di Taiwan setiap tahun.
Shifu: Konfigurasi huruf berskala besar yang dilakukan di Taiwan setiap tahun
sangat bagus. (Shifu tersenyum) Saya setelah menyaksikan juga merasa sangat megah
dipandang. Manusia biasa setelah menyaksikan juga merasa sangat sakral. Lalu bagi
kejahatan setelah menyaksikan, pasti sangat terkejut dan menggentarkan.
Pengikut: Di daratan Tiongkok setelah kamp kerja paksa dibubarkan, lembaga cuci
otak malah hidup kembali. Pengacara pembela keadilan bekerja sama dengan kami
mencerai-beraikan sarang hitam. Dua kali sebelumnya kami pergi ke lembaga cuci otak
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berteriak mengungkap fakta, juga ke kantor kejaksaan dan instansi Agrobisnis setempat
menggugat pelaku kejahatan, membuat orang jahat sangat terkejut dan ketakutan.
Shifu: Hal-hal tersebut pengikut Dafa melakukannya dengan sangat baik. Ada
beberapa pejabat yang terlibat langsung menganiaya pengikut Dafa masih belum dapat
melihat dengan jelas perkembangan situasi, mereka masih diperalat oleh kejahatan.
Kejahatan tidak hanya melihat sifat hati manusia dari pengikut Dafa, ia juga melihat hati
manusia biasa untuk diperalat. Seluruh lingkungan merupakan lingkungan Xiulian. Maka
orang-orang yang tidak baik itu, selama atasan mereka tidak mengatakan hentikan
penganiayaan, kejahatan masih akan terus memperalat mereka berbuat jahat, karena halhal yang dia lakukan memang adalah hal demikian, tugas dan tanggung jawabnya memang
adalah melakukan hal ini, kejahatan juga akan terus memperalatnya. Dahulu di Tiongkok
ada sebuah ungkapan, “si pencuri keledai, telah mencuri dan membawa pergi keledainya,
dia lalu mencuri pasaknya.” Dia tergolong orang yang mencabut pasak itu.
Pengikut: Pertanyaan saya adalah media harus belajar kebudayaan Shen Yun, tolak
kebudayaan partai.
Shifu: Bukan kebudayaan Shen Yun, yang ditampilkan Shen Yun adalah
kebudayaan tradisional. Tolak kebudayaan partai adalah benar.
Pada awalnya Shen Yun bagaimana didirikan? Ada sekelompok pengikut Dafa yang
berkecimpung dalam kesenian, ingin menggunakan keahliannya untuk menyingkap
penganiayaan dan menyelamatkan makhluk hidup. Berhubung pada saat itu adalah masa
awal penganiayaan, banyak orang dengan pikirannya yang bermacam-macam, cara
pemikirannya yang bermacam-macam, tidak dapat berpadu jadi satu, tidak dapat koordinasi
jadi satu, sehingga efek pertunjukan yang dihasilkan tidak baik, kualitas acara juga tidak
memenuhi syarat. Saya menyaksikan setelah pertunjukan selesai, orang-orang sambil
berjalan sambil berkomentar, yang dikomentari apapun ada, tapi jarang yang mengatakan
bagus. Setelah saya dengar perkataan-perkataan tersebut saat itu, hati saya merasa
sangat berat. Niat pengikut Dafa memang baik, juga ingin menyelamatkan makhluk hidup,
namun tidak dapat mencapai hasil yang baik, setelah dilakukan dua kali, saya merasa
cukup menguras tenaga manusia dan sumber materi, namun tidak dapat mencapai hasil
yang baik. Dibicarakan dari sudut pandang lain, berhubung tingkat profesionalisme Shen
Yun sangat kuat, jika anda tidak memiliki suatu metode kerja secara menyeluruh juga tidak
dapat dilakukan dengan baik, tidak dapat menyelamatkan manusia. Kemudian saya berpikir,
biarlah saya yang membimbing mereka melakukannya. Dengan demikian mulailah Shen
Yun didirikan.
Setelah Shen Yun didirikan, hasil pertunjukan tahun pertama sudah sangat
mengguncangkan masyarakat, kuncinya adalah penonton telah mendapatkan efek
perasaan secara langsung, dan juga pemahaman mereka telah mencapai hasil yang
diperkirakan, tanggapannya sangat baik. Kemudian saya berpikir, karena saat itu kondisi
dasar para pemain tidak baik, direkrut secara tergesa-gesa, melalui latihan singkat sudah
langsung naik panggung. Orkestra juga demikian, datang sekelompok besar orang, berusia
tua dan muda, level kemahirannya juga tidak merata, saya kira ini bukanlah cara untuk
68

jangka panjang. Jika ingin lebih besar perannya dalam penyelamatan manusia, maka harus
membina pemain sendiri. Maka didirikan sekolah, penari dan pemain musik dibina sendiri.
Beginilah perjalanan keseluruhan proses. Dalam hal manajemen, dalam cara bekerja,
selain mematut diri sebagai orang Xiulian, bersamaan juga merupakan sebuah grup
kesenian. Bagaimana melakukan dengan baik, bagaimana memosisikan hubungan
tersebut dengan baik, dalam hal manajemen bagaimana dapat lebih menyesuaikan diri,
saya juga banyak mempertimbangkannya, sampai akhirnya baru ditetapkan.
Sesungguhnya seluruh proses pelaksanaan ini, saya juga ingin memperlihatkan
kepada proyek lainnya yang dikelola oleh pengikut Dafa, bahwa anda tidak boleh
mengerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh. Dari awal saya telah mengatakan kepada
mereka, harus kita sendiri yang membina tenaga teknik kita. Jika masalah ini selalu
didorong baru dapat berjalan, itu tidak benar, tidak dapat dikerjakan dengan baik. Sekarang
pemain binaan Sekolah Kesenian Fei Tian, terus dipakai tiada habisnya, pemain berbakat
jumlahnya besar. Anda lihat selama dua tahun ini, setiap tahun didirikan satu grup. Dalam
pengelolaan, kalian juga tahu kondisi Xiulian pemain Grup Kesenian Shen Yun sangat baik,
selain yang baru diterima dari masyarakat, mereka masih belum begitu mengerti, banyak
pemain lainnya sangat baik kondisi Xiuliannya. Saya menginginkan semua ini diperlihatkan
kepada proyek lain. Tentu saja Shen Yun sangat kuat corak teknisnya, dalam waktu singkat
sekejap saja sudah dapat dilambungkan sangat tinggi, menjadi pertunjukan kelas satu di
dunia, masih belum ada sebuah grup kesenian yang dapat menandinginya, justru karena
mereka adalah orang Xiulian. Namun sekarang ini saya juga tidak dapat segera menarik
diri, membuat saya jadi sangat sibuk, dalam waktu singkat ini masih belum ada orang yang
dapat menggantikan saya.
Pengikut: Di daerah kami ada beberapa proyek rasanya dilakukan tidak begitu lurus,
bahkan terdapat sejumlah masalah yang menyangkut orientasi. Saya merasa diri sendiri
tidak mampu mengubah apa-apa, selalu merasa di balik itu ada beberapa faktor yang tidak
sesuai Fa sedang mengendalikan, tidak murni tujuannya, maka saya mengambil sikap tidak
ikut serta.
Shifu: Tidak mungkin tanpa konflik, jika tidak sesuai dengan yang diinginkan lalu
bersikap pasif, itu adalah sifat hati manusia. Ikut serta atau tidak merupakan masalah
pribadi anda, tidak ikut yang ini, mengerjakan proyek lainnya, atau lakukan klarifikasi fakta,
semua itu boleh saja. Sebagai pengikut Dafa, jika sebuah media terdapat masalah, jangan
tidak peduli. Anda adalah pengikut Dafa, bila seseorang terdapat masalah, anda telah
melihatnya namun tidak mengatakan, bagi dia juga tidak baik. Coba dengan niat baik
bicarakan masalah tersebut dan menyelesaikannya. Walau siapapun, di dalam pengikut
Dafa tidak ada pejabat, penanggung jawab juga merupakan seorang koordinator, setiap
orang juga berada dalam Xiulian. Saya sering mengatakan, jika hati anda benar-benar demi
kebaikan orang lain, tidak ada sedikitpun sifat egois, kata-kata yang anda ucapkan dapat
membuat orang lain meneteskan air mata. Cobalah.
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Pengikut: Di daratan Tiongkok ada praktisi yang dari pagi hingga malam mengakses
internet, melalui internet berkomunikasi, belajar Fa dan bertukar pengalaman, bahkan
bepergian ke seluruh negeri.
Shifu: Ada beberapa masalah, beberapa masalah konkret di daratan Tiongkok, Shifu
tidak ingin banyak membicarakannya, terutama yang menyangkut keselamatan praktisi,
ada sebagian memang berperan positif, ada sebagian tercampur sifat hati manusia yang
melebihi porsi, ada sebagian sedang saya amati. Sebagaimana proses Xiulian, hal-hal
tersebut perlu dilihat apa hasil kesudahan mereka. Jika kalian menemukan masalah, harus
diutarakan, ini demi menyelamatkan manusia. Di tengah pengikut Dafa energi positif harus
kuat.
Pengikut: Shifu berceramah Fa sudah satu jam 20 menit, apakah lembaran
pertanyaan masih perlu diterima lagi?
Shifu: (Tersenyum) Sudah ini saja, jangan diberi lagi.
Pengikut: Seiring kemajuan pelurusan Fa, terbentuk kesatuan tubuh sangat penting,
setiap pengikut Dafa wajib meleburkan diri dalam kesatuan tubuh, namun ada orang-orang
tertentu tidak dapat menyadarinya.
Shifu: Perihal Xiulian, Shifu sejak dulu juga tidak ingin satu kali dibelah, begini dan
begitu. Xiulian itu semua ditentukan atas dasar tingkatan, pemahaman serta kondisi Xiulian
diri sendiri. Ada sejumlah hal perlu anda sekalian bekerja sama. Hati anda telah mencapai
posisi pemahaman maka anda bergabunglah, jika hati belum mencapai posisi pemahaman,
anda bergabung juga tidak dapat bekerja sama. Ada juga sebagian orang memang memiliki
sifat hati manusia, namun sebagian hal telah dikultivasikan dengan sangat baik, anda tidak
dapat mengatakan orang ini tidak memenuhi syarat. Suatu hal telah dikerjakan dengan baik,
hal lainnya belum dikerjakan dengan baik, itu juga tidak benar.
Pengikut: Tahun ini lirik lagu Shen Yun dan pembawa acara berkali-kali
menyinggung Sang pencipta dunia. Penonton bertanya terus kepada staf dan wartawan,
siapakah sebenarnya Sang pencipta dunia ini? Pengikut tidak tahu bagaimana
menjawabnya.
Shifu: Anda boleh mengatakan begini kepada mereka. Anda katakan, seluruh dunia
juga tahu Sang pencipta dunia, Fa alam semesta adalah Fa yang menciptakan dunia, Sang
pencipta dunia menciptakan alam semesta termasuk makhluk hidup di berbagai tingkat
dalam alam semesta. Sebagai orang Xiulian, kita tahu Dafa alam semesta sedang diajarkan.
Dewa beranggapan, selama anda masih memiliki tubuh manusia, maka anda tidak dapat
mengatakan anda adalah Dewa. Kalian tahu Lama di Tibet mereka menyebut dirinya
“Buddha hidup”, Dewa di langit sangat tidak puas: Anda adalah Buddha hidup, kami adalah
yang mati? (Hadirin tertawa) Manusia, selama anda masih memiliki tubuh manusia, maka
anda tidak dapat mengatakan anda adalah Buddha. Buddha adalah lengkap dengan wujud
Buddha, manusia adalah lengkap dengan wujud manusia. Kita tahu sesampainya saat ini
Sang pencipta dunia telah datang. Hal ini jangan dibicarakan terlampau konkret, karena
dewasa ini Shifu hanya mengajarkan Fa. (Tepuk tangan)
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Biarpun apa sebutan namanya, juga demi menyadarkan pikiran lurus manusia. Anda
mengatakan kepada orang Tiongkok, pentolan partai jahat telah datang, mereka mungkin
beranggapan biang iblis telah datang, ada apa yang menjadikannya luar biasa? Anda
mengatakan seorang tokoh masyarakat ternama telah datang, paling-paling hanya dilihat
sekilas mata. Jika anda ingin membuat seseorang membangkitkan pikiran lurus Xiulian,
dibicarakan dari sudut penyelamatan manusia, hal ini tentu tidaklah sama.
Pengikut Dafa semua tahu, Shifu di tengah alam semesta selama reinkarnasi
menapak ke bawah setingkat demi setingkat, pernah disebut dengan nama yang berlainan,
namun sekarang saya niscaya adalah Shifu kalian yang lengkap dengan wujud manusia,
Shifu yang mengajarkan Fa. Demikianlah kiranya. (Tepuk tangan) Kalian anggaplah saya
sama seperti manusia pada umumnya.
Pengikut: Dalam klarifikasi fakta bagaimana dapat menembus masyarakat arus
utama Jepang?
Shifu: Masalah ini tetaplah kalian sendiri yang lakukan. Pengikut Dafa dari daratan
Tiongkok ingin membuka situasi masyarakat Jepang, hal ini sangatlah sulit. Karena partai
jahat PKT terus membuat masalah, kecenderungan warga negara Jepang untuk
menyingkirkan Tiongkok sangat kuat, bahkan mereka tidak mau nonton pertunjukan Shen
Yun. Asalkan berkaitan dengan Tiongkok mereka lalu memboikotnya, sudah sampai taraf
demikian, maka klarifikasi fakta sangat sulit. Awalnya saya menyuruh praktisi Jepang
menjadi penanggung jawab, akan tetapi praktisi daratan Tiongkok dalam koordinasi
pekerjaan selalu berebut posisi depan, maka di Jepang sana belum dikerjakan hingga
terbuka situasinya. Hal-hal tersebut telah berlalu, sekarang juga hanya bisa demikian.
Pengikut: Khusus menghadapi kejadian di Hongkong dewasa ini, spanduk klarifikasi
ditutupi oleh kejahatan.
Shifu: Kejadian di Hongkong sangat baik, Hongkong memang tidak perlu banyak
dibicarakan lagi, di sana adalah tepi mulut partai jahat. Pengikut Dafa yang tampil ke luar
melakukan sesuatu, itu adalah luar biasa. Pengikut Dafa di sana telah menjadi duri dalam
daging bagi partai jahat, telah memerankan fungsi yang besar dalam hal penyelamatan
manusia dan klarifikasi fakta. (Tepuk tangan)
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari 50 lebih negara dan 200 lebih daerah
menyampaikan salam kepada Shifu yang belas kasih.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Masih ada beberapa
lembar, biar saya bacakan hingga selesai.
Pengikut: Saya kadang kala dapat merasakan dengan jelas jarak kesenjangan diri
sendiri dengan pengikut Dafa yang Xiuliannya bagus. Apakah saya masih sempat mengejar
mencapai tingkatan yang Shifu pernah atur untuk saya?
Shifu: Seharusnya tidak ada masalah. Saya pikir sebagai pengikut Dafa, terutama
yang melangkah kemari dari “20 Juli”, anda tidak perlu berpikir begitu banyak lagi,
lakukanlah dengan baik hal-hal yang harus anda lakukan, itu sudah cukup. (Tepuk tangan)
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Sebagai praktisi baru, hati Shifu sungguh sangat cemas, sungguh mengharapkan
kalian dapat mengejar tidak sampai ketinggalan. Hal-hal yang dibicarakan oleh mereka
semua, yang anda sebut sebagai orang suci, Nabi maupun juru bicara Dewa di dalam
sejarah, coba anda lihat dan bandingkan dengan Dafa yang diajarkan sekarang ini, anda
akan tahu sesungguhnya mereka tidak mengajarkan Fa. Dari dahulu kala hingga sekarang,
tidak ada seorang pun yang dapat mengungkap dengan jelas tentang Xiulian dan struktur
badan langit, terutama hubungan antara manusia dengan Dewa. Setelah anda membaca
Dafa ini, berbagai jenis kitab agama lainnya semua dapat dimengerti, namun bukan ini
tujuannya. Banyak orang yang sangat berprestasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan,
setelah membaca Dafa ini merasa sangat terguncang. Ada sebagian orang tidak niat
membaca, malah merasa apapun tidak terlihat. Manusia memang tidak sama, kondisi
hatinya tidak sama. Karena itu adalah Fa, jika kondisi hati anda tidak lurus, kondisi hati
anda berbeda dalam menyikapinya, maka yang diperlihatkan kepada anda juga berbeda,
yang ditampilkan juga berbeda, bahkan tidak ditampilkan.
Pengikut: Dalam pemasaran Dajiyuan, praktisi diminta mempelajari sesuatu teori,
namun teori tersebut di daratan Tiongkok merupakan pelajaran bagi orang yang
membidangi Multi Level Marketing.
Shifu: Pengikut Dafa bagaimana pun adalah pengikut Dafa. Kerjakanlah dengan
baik dan sungguh-sungguh apa yang harus anda kerjakan, setelah banyak pengalaman
niscaya dapat dikerjakan dengan baik. Sebagai teknisi kuasai bidang teknik dengan baik
sudah cukup. Ada sebagian hal tidak harus dipelajarinya dengan cara begitu.
Sesungguhnya apapun yang dikerjakan oleh pengikut Dafa, dengan mencurahkan
sedikit perhatian maka akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Anda minta
pandangan saya, saya katakan itu tepat merupakan masalah apakah menaruh perhatian.
Banyak orang mengatakan tidak mampu melakukan pemasaran, menurut saya itu adalah
tidak ingin mencurahkan perhatian untuk dikerjakan. Kunci permasalahan adalah hatinya
selalu tidak bisa mantap.
Pengikut: Apakah bercerai itu merusak Fa?
Shifu: Bercerai tidak ada hubungannya dengan merusak Fa. Siapapun tidak dapat
merusak Fa, ia memang sudah ada dalam alam semesta. Hanya saja kita sebagai pengikut
Dafa, di tengah Xiulian lakukan apa yang patut anda lakukan, yang tidak patut dilakukan
jangan anda lakukan. Hal apapun yang anda lakukan, gunakan kriteria seorang praktisi
Xiulian untuk dipertimbangkan. Undang-undang mengizinkan perceraian. Jika anda tidak
dapat sehati sejalan, bahkan anda tidak diperbolehkan Xiulian, itu lain masalahnya. Jika
bukan demikian, melainkan anda sendiri sebentar-sebentar berganti haluan, atau anda
sendiri punya suatu niat lain, itu sudah tidak semestinya, itu berarti terdapat masalah dalam
Xiuliannya.
Pengikut: Ada orang dalam jangka panjang berbaur di tengah praktisi, mengatakan
Tianmu-nya dapat melihat sesuatu, dapat membersihkan tubuh bagi praktisi.

72

Shifu: Sesungguhnya orang-orang demikian adalah timbul gangguan iblis oleh
pikirannya sendiri. Orang yang semakin bertindak demikian akan semakin diperlihatkan
wujud palsu, dia semakin menganggapnya sebagai hal yang nyata. Siapa yang dapat
mengusik pengikut Dafa? Tentu saja bagi yang tidak berkultivasi sejati juga tidak dapat
diperlakukan sebagai pengikut Dafa.
Dalam pandangan Dewa, segala sesuatu adalah jelmaan ilusi. Untuk mengerjakan
suatu hal, bagi Dewa dengan satu niat pikiran langsung jadi. Bagaimana dunia terbentuk?
Saya pernah menjelaskan prinsip dasarnya kepada anda. Manusia tidak berdaya, harus
menggerakkan tangan dan kaki baru dapat tercapai. Misalnya pot bunga di atas meja ini,
menata bunga harus satu per satu disisipkan, bunga dipetik, dibeli kemudian baru
disisipkan. Kemampuan Dewa besar, tingkatan Gong-nya banyak, dia dapat dalam area
yang begitu luas dari buah statusnya, ingin apa saja dapat dibentuk oleh Gong-nya mulai
dari nol. Medan waktu yang digunakan juga adalah medan waktu yang luar biasa cepat,
partikel Gong di setiap ruang bergerak serentak, sebentar saja sudah terbentuk dari tidak
ada hingga ada, dan juga waktunya itu berjalan dengan waktu yang paling cepat, oleh
sebab itu asalkan pikirannya sekali bergerak langsung sudah jadi. Manusia tidak punya
kemampuan itu, maka manusia harus mengerjakan dengan tangannya sendiri.
Pengikut: Dia juga menerima uang dari praktisi.
Shifu: Saya katakan itu sudah bukan orang Xiulian, orang semacam ini anda jauhi
dia, dia juga bukan orang Xiulian.
Pengikut: Mohon tanya, baru-baru ini dalam artikel berbagi pengalaman rekan
praktisi, disarankan belajar Fa jangan menggunakan alat pembaca elektronik, mohon tanya
apakah hal ini masih perlu dilakukan?
Shifu: Saya tidak mengatakan penggunaan buku elektronik tidak boleh dilakukan,
demi kemudahan pada masa spesifik ini, menggunakan apapun boleh, tentu paling baik
adalah buku. Teknologi modern sudah sedemikian rupa, maka kita memanfaatkannya untuk
belajar Fa juga boleh, hanya saja dengan demikian ia mendapatkan balasan berkah, tidak
dapat menggantikan belajar Fa dengan membaca buku.
Apapun merupakan kehidupan, apapun adalah hidup. Benda yang anda anggap
organik, itu merupakan gejala kehidupan yang diperlihatkan dalam ruang dimensi ini,
sedangkan benda yang anda anggap anorganik seperti baja, besi, batu, semen dan
elektronik, mereka tidak menampakkan gejala kehidupan dalam ruang dimensi ini. Hanya
demikian saja.
Saya cukup bicara sekian saja. Pertanyaan telah dijawab selama satu jam lebih.
Karena jumlah praktisi banyak, dalam waktu singkat juga tidak habis terjawab. Berbagi
pengalaman antara praktisi selama konferensi Fa adalah sangat penting, karena ini baru
merupakan pengalaman pribadi anda. Shifu hanya membicarakan keadaan dewasa ini,
menjawab sedikit pertanyaan. Setiap kali kalian datang dari tempat jauh, juga ingin melihat
apa yang dibicarakan Shifu, oleh sebab itu saya ingin lebih lama di sini bersama kalian.
Sesungguhnya saya sangat ingin berada bersama kalian. (Tepuk tangan meriah)
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Tak peduli seberapa banyak pembicaraan Shifu, Xiulian masih tetap mengandalkan
kalian sendiri. Yang paling Shifu khawatirkan adalah, dewasa ini ada sebagian orang telah
berubah menjadi tidak gigih maju lagi. Pada masa awal penganiayaan, semangat kalian
sangat tinggi, telah berhasil mengubah situasi secara keseluruhan, seiring dengan adanya
kelonggaran lingkungan, anda malahan menjadi kendur. Perihal Xiulian, ada sebuah
ungkapan, dahulu saya juga pernah mengatakannya kepada anda, “Xiulian seperti pada
awal mula, pasti akan berhasil.” (Tepuk tangan meriah) Banyak orang yang tidak berhasil
Xiuliannya, justru karena di tengah berlalunya waktu, dia tidak dapat melangkah maju.
Kesepian, menjemukan, terhadap suatu hal sudah begitu terbiasa sehingga tidak ingin
dikerjakan lagi, atau sudah menjadi suatu kebiasaan. Hal apapun dapat membuat orang
menjadi kendur dan malas. Anda harus selalu gigih maju. Dahulu orang Xiulian setibanya
tahap terakhir masih harus mengalami ujian sejenak, jika semakin hari semakin kendur dan
malas, ujian tersebut pasti tidak akan dapat dilewati.
Tentu saja pengikut Dafa tidak menempuh jalur itu, masih ada apa lagi yang dapat
menghalangi anda? Ini adalah maksud yang saya sampaikan. Masa-masa paling sulit telah
kalian lalui, saya beri tahu kalian, pengikut Dafa pada masa awal, mereka yang pernah
menjalin takdir pertemuan dengan saya dalam sejarah, atau yang ikut Shifu datang kemari,
kalian setiap orang diperhitungkan, jika ingin melakukan sesuatu di tengah masyarakat
manusia biasa, kalian setiap orang juga adalah miliuner, kalian setiap orang juga adalah
orang terkemuka dalam masyarakat, kalian setiap orang juga adalah lapisan masyarakat
tingkat sangat tinggi. Kalian pada kehidupan siklus ini telah menjadi pengikut Dafa, semua
itu telah kalian lepaskan. Jika kalian ingin menjadi kaya, sejak dini sudah kaya raya, jangan
lagi demi sedikit keuntungan kecil menghancurkan hasrat jiwa anda sendiri.
Jiwa anda datang ke bumi adalah demi hal ini, bagaimana anda bisa sampai tidak
gigih maju, malas dan mengendur? Takdir pertemuan ini adalah takdir pertemuan
sepanjang zaman! Tak peduli seberapa lama waktu, semuanya adalah dipersiapkan demi
hal ini, mengalami penderitaan dan melenyapkan karma, di tengah penderitaan melangkah
hingga hari ini, anda malah tidak gigih maju lagi, apakah tidak sayang?! Namun langkah ini
justru adalah krusial, jika tidak gigih maju habislah sudah. Bukankah jiwa anda seutuhnya
demi sesaat ini?
Suatu kehidupan melangkah sepanjang sejarah hingga hari ini, anda demi apa?
Justru demi sekilas waktu ini. Dalam perjalanan panjang sejarah, jangka waktu tersebut
memang adalah sekilas waktu. Jangan begitu pasif, bangkitkan semangat. Anda adalah
orang Xiulian. Makhluk hidup sedang menanti penyelamatan anda!
Terima kasih kepada anda sekalian! (Shifu merapatkan kedua telapak tangan di
dada sambil memandang keliling seluruh arena, pengikut Dafa seluruh arena berdiri sambil
bertepuk tangan dalam waktu lama.)
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