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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di San Francisco 

(Li Hongzhi, 5 November 2005) 

 (Tepuk tangan meriah. Praktisi: “Salam kepada Shifu.”) 

Salam kepada kalian semua! (Tepuk tangan. Para praktisi: “Shifu silahkan duduk.”) 
Saya berdiri kalian dapat melihat lebih jelas. Kalian semua telah bersusah-payah. 
(Tepuk tangan) Sudah cukup lama tidak berkunjung ke daerah Barat, saya juga selalu 
ingin bertemu kalian semua. Dalam jangka waktu sekarang ini, pengikut Dafa telah 
sangat bersusah-payah melakukan pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan 
semua makhluk hidup. Namun bagaimanapun, sekarang pengikut Dafa telah kian hari 
kian dewasa. Sejalan dengan terus terdorong majunya proses pelurusan Fa secara 
menyeluruh, perubahan situasi secara keseluruhan juga sangat besar. 

Kalian semua telah menyaksikan, dari sikap manusia terhadap Dafa dan pengikut 
Dafa, serta pengenalan jelas terhadap media pembohong PKT yang tak tahu malu, 
sekarang semua sudah tidak sama. Dengan demikian, bagi pengikut Dafa dapat 
dikatakan telah berada lagi pada sebuah lingkungan dan kondisi yang baru untuk 
dilakukan pengujian. Oleh sebab itu, begitu lingkungan menjadi longgar, sering kali 
mudah timbul semangat yang kendur, tekanan menjadi ringan niscaya membuat 
kendur pikirannya, tidak begitu lagi menaruh perhatian besar, ini tidak benar. 
Sebenarnya sebagai seorang Xiulian, tak peduli kalian semua menjumpai situasi 
bagaimanapun, juga tidak boleh tidak gigih maju. Situasi makin longgar, sebenarnya 
ujian bagi kalian niscaya menjadi makin serius. Tak peduli keadaan bagaimana 
berubah-ubah, tuntutan terhadap syarat Xiulian serta taraf kondisi Xiulian, ini tidak akan 
berubah selamanya, maka kalian semua tidak boleh kendur. Lagi pula kalian juga telah 
melihat, walaupun situasi sedang berubah, namun roh jahat masih belum diberantas 
secara tuntas hingga terakhir. Pada saat demikian, ia masih dapat berperan dengan 
sangat buruk. 

Kita bicara tentang San Francisco, saya menemukan lingkungan di pusat kota 
San Francisco dan seluruh daerah teluk, masih kurang baik, di sana masih terdapat 
banyak unsur kejahatan. Sebenarnya terhadap tempat-tempat tersebut, kalian harus 
mengerjakannya sebagai titik utama, mengklarifikasi fakta ke tempat yang banyak 
orang Tionghoanya, melakukan penyelamatan ke daerah komunitas Tionghoa yang 
teracuni dengan berat. Kalian semua telah melihat, kelompok wisatawan dari Tiongkok 
berlalu-lalang, di situ adalah suatu tempat yang amat terpusat. Pada lingkungan lainnya 
di seluruh daerah teluk, orang Tionghoa juga sangat banyak, namun mereka amat 
terpencar. Tujuan kalian mengklarifikasi fakta adalah ingin menyelamatkan lebih 
banyak lagi makhluk hidup, dan yang teracuni paling berat justru adalah orang 
Tionghoa. Dilihat dari permukaan, pengikut Dafa sedang melakukan anti penganiayaan, 
pada hakikatnya kewajiban terbesar pengikut Dafa adalah menyelamatkan semua 
makhluk hidup, ini juga adalah wujud nyata dari pembuktian kebenaran Fa. 
Penganiayaan terhadap pengikut Dafa dan massa rakyat Tiongkok adalah dicetuskan 
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oleh partai jahat di daratan Tiongkok, maka yang harus kalian tujukan secara khusus 
adalah daratan Tiongkok, yaitu khusus ditujukan kepada orang-orang di daratan 
Tiongkok. Lokasi di China Town1 justru adalah lokasi berkumpul dan berkunjungnya 
orang-orang dari daratan Tiongkok, oleh sebab itu kalian tak boleh mengendurkan 
lokasi di sana itu, tidak boleh kehilangan lokasi yang dapat membuat pengikut Dafa 
mengembangkan peranan yang lebih besar. Maka kalian harus memikirkannya, 
memperhatikannya, apakah kalian dahulu merasa tempat tersebut sangat jahat, ada 
sedikit rasa takut? Siapa yang seharusnya takut pada siapa? 

Di bawah penganiayaan yang paling bengis, pengikut Dafa di daratan Tiongkok 
tidak jatuh ketakutan, telah melangkah maju, malahan telah digembleng menjadi 
dewasa. Sesungguhnya kalian menengok ke belakang melihat sejenak, penganiayaan 
ini kelihatannya tidak beraturan, perubahan situasi dan munculnya keadaan yang 
berbeda, bukankah semua itu mempunyai tujuannya? Biarpun adalah keinginan Shifu 
atau pengendalian dari kekuatan lama, bukankah tujuan akhirnya adalah mencapai 
keberhasilan kultivasi pengikut Dafa dan tercerai-berainya kejahatan? Dapatkah 
kesemuanya ini tidak teratur dengan rapi? Hanya saja tidak memperkenankan orang 
jahat melihat bahwa ini adalah teratur rapi. Di bawah kekuasaan partai jahat komunis 
Tiongkok, dia ingin menjatuhkan seseorang, dahulu siapa dapat bertahan selama 3 hari? 
Kalian telah melewati enam sampai tujuh tahun, ini bagi partai jahat itu sendiri adalah 
suatu hal yang tak dapat dibayangkan. Manusia biasa dapatkah mewujudkannya? 
Dapatkah bertahan? Lalu masalah ini apakah masalah manusia biasa? Apakah 
masalah yang dapat dilakukan oleh manusia biasa? Hanya orang yang Xiulian, hanya 
orang yang dilindungi oleh Dewa, baru dapat berhasil melewatinya. Bukankah demikian? 
Oleh sebab itu tidak ada yang perlu ditakuti oleh pengikut Dafa. Terutama di luar 
daratan Tiongkok, bila diperbandingkan bukankah lingkungan di sini lebih lega? Jadi 
apa yang kalian takuti? Lagi pula kalian menyelamatkan mereka dengan penuh 
martabat, serta benar-benar ditujukan secara khusus kepada jiwa manusia, manusia 
pasti dapat merasakannya. Juga dalam klarifikasi fakta, hati Shan yang kalian 
wujudkan, pikiran lurus yang kalian pancarkan, sedang mencerai-beraikan kejahatan, 
sedang membuat kehidupan yang diselamatkan menjadi sadar, menemukan kembali 
dirinya sendiri, dapat membuat manusia secara arif benar-benar memahami sendiri 
masalah-masalah tersebut. Tentu saja ketika manusia begitu sadar kembali, ia 
langsung sudah tidak sama lagi. 

Masih ada sebagian praktisi tidak jelas pemahamannya dalam menghadapi 
perubahan situasi yang dihantarkan oleh pembuktian kebenaran Fa, ini adalah gejala 
tertentu yang umum terdapat di berbagai daerah, yaitu ketika setiap kali proses 
perkembangan Dafa memasuki satu tahap yang baru, niscaya ada sebagian praktisi 
menggunakan hati manusia menilai Xiulian Dafa. Jalan Xiulian pengikut Dafa ini 
memang adalah Xiulian dengan tidak melepaskan kebiasaan duniawi, adalah jalan 
yang demikian. Maka berkultivasi dalam masyarakat manusia biasa, bila tidak dicemari 
oleh masyarakat manusia biasa, niscaya anda sedang mengubah manusia biasa, pasti 
                                                 
1 China Town--Kawasan pecinan; lingkungan berkumpulnya komunitas Tionghoa di luar 
daratan Tiongkok. 
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adalah demikian. Oleh sebab itu Dafa dalam seluruh proses perkembangan pelurusan 
Fa sedang mengubah segala-galanya dengan sangat cepat, pengikut Dafa juga 
sedang membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan semua makhluk hidup, dan 
memberantas kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa. Perubahan dari seluruh 
keadaan akan tiada hentinya memunculkan kondisi yang berbeda pada masa yang 
berbeda di atas dunia, ini adalah proses perkembangan pelurusan Fa yang dikatakan 
oleh Praktisi. Akan tetapi ketika muncul perubahan kondisi yang nyata, ada beberapa 
praktisi tertentu justru tidak dapat mengikutinya. Begitu tidak dapat mengikuti, lalu akan 
mencari sebuah alasan yang paling meyakinkan, dengan mengatakan apakah kita ini 
telah ikut berpolitik? Mengapa kita Xiulian sedemikian rupa? Sebenarnya orang yang 
berkata demikian, sama sekali memandang Xiulian dengan hati manusia biasa, 
menyikapi diri sendiri dengan hati manusia biasa, hal yang paling pokok masih tetap 
adalah efek dari perasaan takut. 

Saya sudah pernah mengatakan, bentuk Xiulian pengikut Dafa di hari ini memang 
adalah demikian, yaitu Xiulian di tengah manusia biasa, Xiulian dengan tidak 
memisahkan diri dari kebiasaan duniawi. Dahulu saya pernah membicarakan dalam 
ceramah Fa, justru karena pengikut Dafa Xiulian secara demikian, maka baru dapat 
mewujudkan sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah -- manusia mampu 
berkultivasi menjadi Dewa. (Tepuk tangan) Karena di tengah realita masyarakat ini, 
adalah orang Xiulian itu sendiri yang sungguh-sungguh telah memosisikan diri sendiri 
dengan benar di tengah godaan kebiasaan dan kepentingan duniawi, di bawah godaan 
kebiasaan dunia yang hebat dapat melepaskan keterikatan manusia, dapat 
melepaskan bermacam-macam masalah membelit yang berhubungan dengan 
perasaan. Cara Xiulian yang demikian, semuanya secara langsung ditujukan pada hati 
manusia, yaitu ditujukan secara langsung terhadap indera dan refleksi pikiran yang 
berupa paling permukaan dari orang Xiulian, serta perbuatan langsung orang tersebut. 
Maka bagi orang tersebut, di tengah Xiulian ia dapat melepaskan semua ini, bukankah 
orang tersebut sedang Xiulian? Dengan demikian bukankah orang tersebut 
memosisikan diri sendiri di tengah kepentingan realita yang sungguh-sungguh? 
Dapatkah manusia biasa mewujudkan hal ini? Tentu tidak dapat. Orang Xiulian di masa 
lampau dapatkah mewujudkannya? Juga tidak dapat. Maka cara-cara Xiulian di masa 
lampau, berbagai macam cara Xiulian yang diwariskan dalam sejarah masyarakat umat 
manusia semuanya adalah Xiulian dengan memisahkan diri dari kebiasaan duniawi, 
mereka tidak berani berkultivasi di tengah kebiasaan duniawi, mereka beranggapan 
tidak berdaya untuk berkultivasi di tengah kebiasaan duniawi. Itu dikarenakan tidak ada 
Dafa, tidak ada Dafa yang membimbing praktisi Xiulian. Sedangkan hari ini ada Dafa 
yang membimbing, kalian telah dapat mewujudkannya, di tengah realita kalian juga 
benar-benar telah mewujudkannya. Dapat juga dikatakan, jalan Xiulian ini bukan saja 
telah dibuka, lagi pula di dalam realita sepenuhnya telah terbukti akan kebenaran jalan 
tersebut serta kedewasaan pengikut Dafa di dalam proses Xiulian, sekarang sedang 
melangkah menuju tahap akhir dari pencapaian kesempurnaan, terus sampai sekarang, 
semua itu sangat mantap. Meskipun juga pernah muncul kekurangan yang begini dan 
begitu, sesungguhnya Xiulian apa pun juga akan terjadi demikian, di tengah perjalanan 
ada yang tidak dapat melanjutkan kultivasi, semuanya juga ada, semua ini adalah 
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wajar. Bagi seseorang yang menjalani Xiulian, di tengah ujian hati manusia, di tengah 
pemahaman dan saling berbenturan antara dua macam pengertian tentang manusia 
dan Dewa, maka akan timbul kondisi semacam ini. Bila pikiran manusia menduduki 
posisi yang dominan, maka ia akan melangkah menuju manusia; bila pikiran Dewa dan 
pikiran lurus manusia menduduki posisi yang dominan, dia akan melangkah menuju 
Dewa. 

Sesungguhnya anda semua coba pikirkan, apakah politik itu? Sebagian orang 
sekali tidak mengerti terhadap perbuatan anti penganiayaan, maka dia mengatakan 
sebagai berpolitik, saya kira bagi orang-orang tertentu di intern pengikut Dafa, semua 
adalah disebabkan perasaan takut, pada dasarnya adalah perasaan takut yang sedang 
berperan, yaitu kekhawatiran manusia. Perihal bagaimana manusia biasa memahami, 
pengikut Dafa tidak usah memedulikan mereka. Asalkan pengikut Dafa sendiri berbuat 
dengan lurus, maka anda akan mengubah lingkungan di sekeliling, anda dapat 
mengubah manusia. Anda tidak perlu berbicara terlalu banyak, Dafa saya adalah 
diutarakan bagi pengikut Dafa di hari ini, bukan diutarakan bagi manusia biasa, jangan 
terlalu banyak memperhatikan bagaimana orang-orang berpikir. Asalkan kalian dapat 
menempuh jalan Xiulian diri sendiri dengan lurus di dunia, siapa pun akan memandang 
anda dengan positif. 

Apakah politik itu? Dibicarakan dari pengertian orang-orang awam yang berbeda 
ia juga berbeda. Sesungguhnya saya beri tahu anda semua, pengertian orang 
Tionghoa terhadap politik ialah mengategorikan bentuk-bentuk sistem pemerintahan, 
serta aktivitas tentang masalah kekuasaan dan kebijakan yang berkaitan dengan 
orang-orang, disebutnya sebagai berpolitik. Sedangkan dalam masyarakat Barat tidak 
sama, di dalam pengertian mereka, menganggap kegiatan sosial yang dilakukan orang-
orang di tengah masyarakat, bila tidak termasuk dalam lingkup ekonomi, tidak 
termasuk dalam lingkup agama, itu adalah berpolitik. Tetapi tak peduli apa definisinya, 
tak peduli bagaimana memahaminya, masalah yang ingin saya bicarakan kepada anda 
sekalian ialah, bentuk Xiulian tidak ada bingkai pembatas yang ditetapkan. Xiulian yang 
kalian kenal di dalam sejarah, terdapat agama Buddha, agama Buddha primitif, 
terdapat agama Tao, terdapat cara Xiulian dari Tao primitif, terdapat sejumlah aktivitas 
agama dari agama Katolik, agama Kristen dan lainnya, masih ada kepercayaan 
terhadap Dewa dari berbagai agama kuno di masa lampau. Kepercayaan terhadap 
agama juga merupakan perilaku Xiulian dari manusia, di dalam proses kepercayaan 
seseorang dapat meningkatkan taraf kondisi pikirannya sendiri, demikianlah sebuah 
cara untuk berkultivasi. Tak peduli di dalam pengertian kebudayaan Barat ada atau 
tidak istilah “Xiulian,” tetapi mereka itu semua juga termasuk Xiulian, semua sedang 
menuntut peningkatan diri sendiri. Sebuah kehidupan melangkah menuju Dewa, 
bukankah ini adalah sebuah proses Xiulian? Tak peduli cara apa pun yang anda 
pergunakan, akan tetapi segala cara yang diwariskan dalam sejarah ini, saya beri tahu 
anda sekalian, mereka bukanlah satu-satunya cara Xiulian dalam alam semesta, lebih-
lebih bukan merupakan beberapa macam cara yang harus dituruti oleh segenap 
kehidupan dalam alam semesta, terutama umat manusia, maka mereka bukanlah jalan 
satu-satunya untuk melangkah menuju Dewa. Itu hanya berupa beberapa macam 
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kebudayaan Xiulian yang diwariskan Dewa kepada manusia dari jumlahnya yang tak 
terhitung dan tak ternilai, hanya demikian kiranya, lagi pula masih tidak dapat benar-
benar membuat orang itu sendiri atau Zhu Yuanshen-nya berhasil kultivasi menjadi 
Dewa, dahulu yang Xiulian semua adalah Fu Yuanshen, orang tersebut yang 
sesungguhnya tak peduli bagaimana ia berkultivasi, setelah Fu Yuanshen pergi, orang 
tersebut masih bereinkarnasi di atas dunia. Buddha Sakyamuni pernah mengatakan 
bahwa Xiulian ada 84.000 aliran Fa, ini masih berupa pengertian yang diutarakan pada 
taraf kondisi di mana Dia berada, serta dalam satu lingkup tertentu. Aliran Tao 
mengatakan tentang 3.600 aliran Fa, ini juga merupakan apa yang dipahami pada taraf 
kondisi mereka itu. Sesungguhnya prinsip hukum yang mereka utarakan kepada 
manusia adalah terbatas, di dalam alam semesta sesungguhnya ada berapa banyak 
jalan yang dapat membuat kehidupan meningkat dan cara untuk membubung kembali? 
Banyaknya tak terhitung, ada sekian banyak kehidupan maka ada pula sekian banyak 
jalan, begitulah banyaknya. Bentuk Xiulian yang begitu banyak, tentu tidak dapat 
semuanya diambil ke dalam masyarakat umat manusia. Dalam alam semesta terdapat 
Buddha dan Dewa yang tak terhitung dan tak ternilai, lagi pula di bawah keadaan para 
Dewa beranggapan alam semesta tingginya sudah mencapai ujung, sudah tidak ada 
kehidupan lagi di atasnya, menuju ke atas apa pun sudah tidak ada lagi, sesungguhnya 
pada taraf alam yang lebih besar masih terdapat Buddha dan Dewa lainnya yang taraf 
kondisinya makin besar dan tinggi tak tertandingi dengan jumlah yang makin tak 
terhitung, mereka memandang Dewa di bawahnya, dianggap sama bagaikan manusia. 
Sebenarnya terdapat seberapa banyak jalan? Tak dapat diukur dan dinilai. Anda 
sekalian tahu Buddha Sakyamuni, Dia telah membuktikan lewat kesadaran aliran Fa 
Dia sendiri itu, istilah ringkasnya disebut “Berpantang, Samadhi, Kebijakan,” ini adalah 
jalan sendiri yang dibuktikan lewat kesadaran oleh Sakyamuni. Dalam badan langit ada 
begitu banyak Buddha, tak terhitung dan tak ternilai, dalam alam semesta ternyata 
tidak ada Buddha kedua yang menjadikan “Berpantang, Samadhi, Kebijakan” sebagai 
sesuatu yang dibuktikan lewat kesadaran. Dapat juga dikatakan, setiap Dewa 
mempunyai jalan masing-masing, di dalam setiap perangkat sistem Dewa juga ada 
standar yang berbeda taraf kondisi bagi para makhluk, serta tuntutan prinsip hukum 
untuk meningkat atau turun, dengan demikian cara Xiulian yang ada di antaranya 
banyak atau tidak? Banyaknya bukan main. 

Bicara sampai di sini saya beri tahu anda sekalian, seyogianya terdapat begitu 
banyak cara Xiulian dalam alam semesta ini, dipandang dari sudut manusia, dalam 
pelurusan Fa ini menghendaki pengikut Dafa menempuh sebuah cara Xiulian yang 
mana, sehingga Xiulian tidak dapat dijalani? Dikatakan secara lebih konkret, jika saya 
sebagai Shifu tidak menyuruh anda sekalian menempuh jalan yang seperti hari ini, 
ganti dengan sebuah cara, itu juga dapat Xiulian mencapai kesempurnaan. Anda 
sekalian tahu alam semesta sedang berlangsung pelurusan Fa, segalanya juga sedang 
diperbarui, dapat juga dikatakan sama dengan mencipta ulang jagad raya, mencipta 
ulang alam semesta. Bagaimana bentuk alam semesta masa mendatang dan 
kehidupan masa mendatang, eksis dengan cara yang bagaimana, dengan Fa dan cara 
penyelamatan manusia yang bagaimana diwariskan untuk masa mendatang, semua ini 
bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh kehidupan masa lampau, juga bukan 
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sesuatu yang dapat ditentukan oleh suatu kehidupan apa, sekalipun kehidupan yang 
lebih tinggi juga tidak dibenarkan, karena itu adalah kebutuhan masa mendatang. 
Karena ditentukan berdasarkan kebutuhan masa mendatang, coba anda semua 
pikirkan, jika Shifu menyuruh kalian Xiulian dengan bentuk berada dalam politik 
masyarakat seperti ini, bisa atau tidak? (Tepuk tangan) Bisa! Pasti bisa! Pasti dapat 
berhasil. Asalkan ada tuntutan kriteria dari Fa, kehidupan seyogianya dapat meningkat, 
asalkan kehidupan dapat mencapai taraf kondisi tinggi, maka pasti bisa, karena itu 
adalah pilihan masa mendatang, itu adalah pilihan alam semesta masa mendatang, itu 
adalah pilihan cara Xiulian pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Hanya saja Shifu tidak 
memilih jalan tersebut untuk kalian, tidak menyuruh kalian menempuh jalan Xiulian 
yang seperti ini, saya telah mengajarkan kepada anda sekalian sebuah cara Xiulian 
yang lebih luas dan paling baik, yaitu jalan besar tanpa bentuk! (Tepuk tangan) Setiap 
orang adalah satu anggota di tengah masyarakat, setiap orang berada dalam lapisan 
masyarakat yang berbeda, setiap orang ada pekerjaan, profesi yang berbeda, serta 
keahlian yang dikuasai masing-masing dalam masyarakat. Di dalam lingkungan 
masing-masing, di dalam tanpa bentuk, di bawah bimbingan Dafa semuanya dapat 
Xiulian, tidak ada peraturan dan pembatasan, tidak ada formalitas agama, tidak ada 
aturan pantangan. Ini adalah pekerjaan yang tidak berani dilakukan oleh seorang Dewa 
apa pun dalam sejarah, saya dan pengikut Dafa hari ini telah melakukannya. (Tepuk 
tangan) Mengapa? Karena Fa maha besar, karena Dafa alam semesta secara 
langsung sedang menyelamatkan pengikut Dafa, maka baru dapat berhasil 
melakukannya. 

Sesungguhnya lebih jauh lagi saya katakan, apa itu yang disebut berpolitik, apa 
yang disebut bentuk Xiulian? Banyak orang yang salah paham dalam hal ini. 
Seandainya saya Li Hongzhi dalam kehidupan ini memilih sebagai raja, memimpin 
sekelompok pejabat dan rakyat menjalani kultivasi, apakah bisa? (Tepuk tangan) Bisa! 
Pasti bisa! Asalkan Fa-nya lurus dapat menjamin kehidupan meningkat, asalkan 
menempuh jalan ini dengan lurus, pastilah bisa! Jika betul demikian, itu juga adalah 
pilihan masa mendatang, itu juga adalah tuntutan alam semesta masa mendatang. 
Shifu tidak meminta kalian menempuh jalan yang seperti ini, hanya demikian kiranya. 
Apa yang dipilih, menempuh jalan yang bagaimana. Itu semua adalah yang dibutuhkan 
oleh masa mendatang, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Shifu bagi pengikut Dafa, 
saya telah memilih suatu cara Xiulian yang paling baik bagi kalian semua. (Tepuk 
tangan) Semua yang tadi saya katakan, bagi manusia biasa adalah sangat sulit untuk 
mengerti prinsip tingkat tinggi tersebut, sama sekali juga tidak memahami semua ini. 
Saya sedang berceramah Fa kepada pengikut Dafa, kalian semua sangat jelas apa 
yang sedang kalian kerjakan. Sesungguhnya, saat itu ketika Shifu mengajarkan Fa 
pernah mengatakan satu hal, dahulu banyak praktisi sudah pernah mendengarnya, 
bahwa dua aliran Buddha dan Tao pernah bersaing demi pemilihan wujud luar saya 
sebagai Buddha atau sebagai Tao, mereka pernah bersaing dengan hebat sekali, 
untuk menghendaki saya mengajarkan Fa dengan mengambil bentuk dari wujud luar 
suatu Dewa, karena dengan terpilihnya wujud luar dari suatu Dewa, semua itu 
merupakan kemuliaan bagi para Dewa tersebut, semua itu merupakan kemuliaan dari 
kehidupan tersebut. Coba kalian pikirkan, saat itu Tao menginginkan saya 
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menggunakan cara Tao untuk mengajarkan Fa, munculnya agama Tao di Tiongkok 
akhir-akhir ini adalah demi tujuan tersebut. Dulu Tao tidak mempunyai agama, karena 
diajarkan secara tunggal, diajarkan secara individu sehingga tidak mungkin 
menyelamatkan makhluk hidup secara luas, menyelamatkan makhluk hidup secara 
universal, menerima begitu banyak pengikut, juga tidak mungkin membuat begitu 
banyak orang mencapai kesempurnaan, maka mereka telah mendirikan agama Tao. 
Semua ini sudah menjadi sejarah, semua ini dulu sudah pernah dibicarakan, saya tidak 
mengulanginya lagi. Dapat juga dikatakan, di dalam Xiulian pengikut Dafa, doktrin 
Xiulian yang mana, cara dan wujud luar Xiulian mana yang dipergunakan, semua itu 
adalah sangat penting, terutama adalah cara apa yang digunakan Shifu. Karena dalam 
sejarah mereka sejak dini sudah tahu bahwa Dafa akan diajarkan di tengah masyarakat 
umat manusia di sini, kekuatan lama sudah sejak lama sekali melakukan 
pengaturannya. Sesungguhnya bukan hanya kekuatan lama saja yang telah membuat 
pengaturan yang demikian, alam semesta yang maha besar ini, biar bagaimanapun 
saya mengatakannya kepada kalian semua, saya selalu mengatakannya dalam lingkup 
yang dapat kalian mengerti. Tidak peduli bagaimana materi ini meningkat naik, 
mencapai taraf kondisi yang bagaimana, ini hanyalah sebuah sistem yang raksasa, 
dalam keadaan umum saya selalu mengutarakan sistem ini kepada kalian. 
Sesungguhnya sistem alam semesta semacam ini, sistem yang raksasa ini, bagi 
makhluk hidup di dalamnya adalah luas tanpa batas, sebagai Dewa yang raksasa juga 
menganggapnya seperti itu, tetapi dalam badan langit yang lebih jauh dan lebih besar, 
sesungguhnya ia hanyalah sebutir debu. Pada tempat yang lebih jauh masih terdapat 
badan langit semacam ini yang tak terhitung, pada tempat yang jauh tak terjangkau, 
bahkan Dewa pun tidak mampu mencapainya, masih ada badan langit yang jauh lebih 
besar, bagaimanakah jiwa mereka? Dengan cara apakah mereka membagi tingkatan, 
dan bagaimanakah jiwa mereka meningkat? Dewa-dewa dari sistem lain pun tidak 
tahu-menahu, bahkan tidak dapat memahaminya. Apa yang saya katakan ini, bagi para 
Dewa dari alam semesta berbeda adalah hal yang sama sekali tak dapat dibayangkan. 

Yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah, banyak hal dalam 
masyarakat umat manusia juga tidaklah sederhana. Kalian semua tahu bahwa profesi 
dalam masyarakat umat manusia sekarang ini begitu beraneka ragam, 
membingungkan orang. Masyarakat modern ini tampak begitu makmur, segalanya ada. 
Mengapa bisa demikian? Mengapa pada masyarakat kuno tidak ada keadaan demikian 
yang muncul? Karena seperti yang baru saja saya katakan, banyak kehidupan pada 
badan langit alam semesta yang amat jauh juga telah menempatkan benda mereka di 
tempat manusia ini. Mengapa? Saya tadi telah mengatakan bahwa Shifu ingin memilih 
Buddha atau Tao, wujud luar tersebut sangatlah penting. Sesungguhnya apakah hanya 
sebatas itu? Jalan Xiulian, bermacam-macam cara Xiulian yang diciptakan bagi sejarah 
umat manusia ini, sesungguhnya cara eksistensi dari banyak bangsa, ciri khas 
berbagai kebudayaan, semua itu merupakan sebuah kaki para Dewa dari badan langit 
yang amat jauh yang dijulurkan masuk ke sini, semuanya juga sedang memperlihatkan 
jalan mereka kepada Dafa, maksudnya ialah, Li Hongzhi ingin memilih apa, semuanya 
sudah ada di sini, semua berlaku adil. Misalnya saya angkat beberapa contoh yang 
sederhana. Kalian semua tahu tentang seni lukis, juga tahu tentang seni musik, seni 
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mengukir dan memahat, termasuk Iptek masa kini, semua ini adalah ragam keahlian 
dari kehidupan umat manusia yang berbeda, seolah-olah adalah diciptakan oleh 
manusia sendiri demi memakmurkan masyarakat umat manusia, sebenarnya sama 
sekali bukan demikian. Lalu apakah itu? Saya beri tahu kalian semua, itu adalah Xiulian, 
itu adalah ciri khas dari taraf kondisi kehidupan dalam sistem yang amat jauh. Karena 
peningkatan pada taraf kondisi itu juga adalah menyatukan pemahaman kehidupan 
terhadap keahlian tersebut dengan Fa, di dalam pemahaman terdapat peningkatan, ini 
juga adalah pembubungan ke atas dengan tanpa batas. Pembentukan ruang dimensi 
tingkat tinggi partikelnya lebih kecil, medan suara juga terkomposisi oleh partikel materi 
mikroskopis, musik terdengar lebih merdu, warna lebih indah; segala materi juga 
terkomposisi oleh partikel mikroskopis tingkat tinggi yang tidak dapat ditemukan oleh 
kehidupan ruang dimensi tingkat rendah; hasil karya dan keahlian makin unggul, makin 
ajaib, peningkatan kehidupan adalah peningkatan bersama dari taraf kondisi dan 
keahlian, adalah peningkatan pemahaman diri sendiri pada taraf kondisi yang berbeda. 
Dengan kata lain, dibicarakan dengan menggunakan pengertian manusia di atas bumi, 
anda dapat menghasilkan karya yang bagus, dikarenakan anda adalah orang baik, 
atau melakukan suatu hal yang baik. Dibicarakan sebaliknya, Dewa melihat anda 
adalah orang baik baru diberikan kecerdasan kepada anda, baru memperkenankan 
anda menghasilkan suatu karya, (tepuk tangan) bukankah masyarakat umat manusia 
dikuasai oleh Dewa? Sesungguhnya di dalam semua ini juga terkandung faktor Fa, jika 
saya menginginkan kalian semua menggunakan cara yang begitu dapatkah Xiulian? 
Sama juga dapat Xiulian, hanya saja saya tidak menyuruh kalian menempuh jalan yang 
demikian, itu adalah cara yang digunakan oleh badan langit yang berbeda dan 
kehidupan yang berbeda. 

Di dalam pelurusan Fa, saya masih menemukan suatu keadaan, keadaan apakah? 
Peningkatan dari kehidupan pada suatu badan langit raksasa yang sangat jauh, 
berbeda jauh sekali dengan pemahaman kehidupan pada sistem badan langit di mana 
kalian berada, mereka memelihara kesatuan dengan keahlian, dengan cara keahlian 
yang tiada hentinya membubung ke atas semacam ini. Tentu saja Dewa yang lebih 
tinggi setingkat juga melihat tingkat bawah dapatkah menciptakan sesuatu, dapatkah 
menghasilkan sesuatu, lalu menyatukan hal-hal tersebut ke dalam peningkatan taraf 
kondisi mereka, bila taraf kondisi mereka dapat meningkat maka mereka 
diperkenankan memiliki kecerdasan dan kebijakan, mereka diperkenankan 
menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu dan memperoleh peningkatan, setelah 
meningkat mereka dapat tiada hentinya memahami, bahwa dikarenakan peningkatan 
moralitas diri sendiri, barulah ada perolehan ini, dikarenakan taraf kondisi diri sendiri 
telah tinggi baru dapat memperoleh peningkatan seperti ini. Keseluruhan dari satu 
sistem yang raksasa tiada tara juga sedang meningkat dengan mendambakan suatu 
keahlian seperti ini. Ini merupakan dua hal yang sama sekali berbeda dengan Xiulian 
yang dapat dipahami oleh sistem alam semesta ini, terutama oleh makhluk hidup masa 
kini. Oleh karena itu badan cakrawala yang maha besar ini sesungguhnya amat 
kompleks namun teratur, apa yang terpampang di hadapan umat manusia, apa yang 
dapat diketahui oleh umat manusia, bahkan keahlian-keahlian yang diberikan kepada 
umat manusia, kebudayaan dalam berbagai aspek, cara berbeda dari eksistensi umat 
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manusia, manusia menganggap semua itu seolah-olah bertujuan untuk kemakmuran 
masyarakat umat manusia; sejumlah ilmu, keahlian yang berbeda, manusia hanya 
menganggapnya sebagai sesuatu yang direalisasikan dalam masyarakat umat manusia 
sendiri, yang telah memperkaya kehidupan sendiri, menciptakan kebudayaan sendiri. 
Semuanya juga bukan, manusia tidak menciptakan apa pun, tidak ada apa pun yang 
dapat diciptakan; jika di dalam alam semesta tidak ada, manusia sama sekali tidak 
mampu menciptakannya. Termasuk pula benda yang paling busuk dalam masyarakat 
sekarang ini, juga adalah didatangkan oleh Dewa yang berbeda, karena masyarakat 
umat manusia adalah saling menghidupi dan saling membatasi, ada yang baik maka 
juga diperkenankan ada yang buruk, sedangkan kehadiran yang buruk itu juga bukan 
bertujuan supaya dia menjadi buruk, itu dikarenakan perbedaan yang terlampau besar 
dengan konsep pikiran umat manusia, perbedaan yang terlampau besar dari cara 
kehidupan bereksistensi, ada sebagian bahkan bertentangan dengan cara yang lurus. 
Tentu saja ada sebagian benda sesampainya di tempat manusia ini menjadi makin 
busuk, karena masyarakat umat manusia memiliki Qing,2 di bawah efek Qing membuat 
benda-benda tersebut makin hina, bahkan amat kotor, jauh lebih buruk dari semula di 
tempat mereka itu, ini diakibatkan oleh umat manusia sendiri. 

Tadi karena membicarakan masalah politik, apakah berpolitik itu, telah menyitir 
sepotong perkataan Shifu ini. Yaitu membantu anda sekalian membuka sebuah jalur 
pikiran, lihat pada alam semesta ini, bagaimana memahami berbagai hal pada umat 
manusia. Tidak seperti apa yang dibayangkan umat manusia, tidaklah begitu 
sederhana. Terdapat banyak cara Xiulian, Dafa yang saya ajarkan kepada anda 
sekalian begitu besar, namun sedikit sekali yang benar-benar dapat memahami bahwa 
sebenarnya ia betapa besar, betapa luar biasa, betapa agung. Hanya orang Xiulian 
yang berada pada taraf kondisi berbeda baru dapat menghayati kesakralan taraf 
kondisi tersebut, juga hanya sekelumit itu saja. Ketika praktisi Xiulian melangkah 
mencapai kesempurnaan, terutama setelah mencapai kesempurnaan, apa yang 
terpampang di hadapan praktisi Xiulian, itu betul-betul adalah kemegahan dan 
keindahan yang tak terlukiskan, para Dewa yang dapat melangkah maju di tengah 
pelurusan Fa, juga terkejut dan kagum tak terhingga melihat semua ini, alam semesta 
yang baru ini megah dan sakral tiada taranya. 

Semua yang tadi saya utarakan kepada anda sekalian, sebagai orang Xiulian 
kalian semua dapat memahami, juga dapat mengerti. Bagi manusia biasa tentu tidak 
perlu dibicarakan, anda di dalam mengklarifikasi fakta jangan membicarakan hal-hal 
tersebut, jika dibicarakan anda akan membuat dia ketakutan, anda akan membuat 
pikiran orang menjadi kacau, dia juga sulit untuk memahami. Anda di dalam 
mengklarifikasi fakta bicaranya sedikit lebih tinggi, saya beri tahu anda sekalian, anda 
sudah bukan menyelamatkan makhluk hidup, anda adalah sedang mendorong makhluk 
hidup turun ke bawah. Anda tidak boleh berbicara tinggi-tinggi, berbicara tinggi dan 
berbicara rendah bukan semata-mata sebuah masalah sederhana yang menyangkut 
anda dapat menguasai diri dengan baik atau tidak, melainkan masalah anda 

                                                 
2 Qing: perasaan 
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menyelamatkan makhluk hidup atau memusnahkan makhluk hidup, oleh sebab itu di 
saat mengklarifikasi fakta mutlak tidak boleh berbicara tinggi. Dewasa ini kalian di 
dalam klarifikasi fakta, bicarakan saja tentang penganiayaan terhadap pengikut Dafa, 
penindasan HAM dan kebebasan berkeyakinan terhadap rakyat Tiongkok oleh partai 
jahat, bicarakan juga penganiayaan terhadap orang-orang Tionghoa, terhadap massa 
rakyat dari berbagai kubu komunisme jahat di atas dunia oleh partai jahat di dalam 
sejarah, sekarang terhadap pengikut Dafa juga dilakukan penganiayaan yang sama, 
pembicaraan tersebut sudah cukup. Perihal Xiulian tingkat tinggi, perihal Dewa, anda 
jangan membicarakannya, manusia biasa sulit untuk dapat memahami. Anda dapat 
memahami semua ini, saya beri tahu, anda berawal dari seorang manusia biasa, 
selangkah demi selangkah Xiulian sampai hari ini, dengan demikian baru dapat 
memahaminya, baru dapat menerima prinsip hukum tingkat tinggi. Shifu berceramah 
Fa juga diutarakan dari yang dangkal lalu memasuki yang dalam kepada kalian, jika 
saya begitu mulai sudah membicarakan hal-hal tersebut kepada kalian, ketika enam 
atau tujuh tahun yang lalu, tujuh atau delapan tahun yang lalu, saya dengan seketika 
membicarakan hal-hal ini, kalian juga tidak dapat menerima, kendati dapat menerima, 
anda juga tidak jelas apa yang sedang saya bicarakan. Oleh sebab itu, tidak semata 
harus mengklarifikasi fakta, juga harus bijaksana, harus dilakukan dengan bijaksana, 
jangan berbicara terlalu tinggi. 

Sudah lama waktu saya tidak datang, anda sekalian mungkin ingin saya berbicara 
lebih banyak. (Tepuk tangan. Para praktisi: “Shifu silahkan duduk.”) Begini saja, seperti 
biasanya anda sekalian tulis lembaran pertanyaan dan serahkan ke atas, lalu saya 
menjawabnya untuk kalian, mohon hurufnya ditulis agak besar. Hal-hal yang tidak 
berhubungan dengan Xiulian sedapat mungkin jangan diajukan, banyak hal yang dapat 
diatasi dalam Xiulian sendiri juga sedapat mungkin jangan diajukan, kalian harus 
menempuh jalan kalian sendiri. Setiap praktisi juga sama, jika saya yang menjemput 
anda ke sini, anda sama sekali tidak terhitung Xiulian, anda juga tidak berkultivasi. Jika 
semua cobaan anda sendiri yang menerobosnya, itu barulah luar biasa. Bukankah 
Buddha Sakyamuni telah membuktikan lewat kesadaran akan “Berpantang, Samadhi, 
Kebijakan” dari dia sendiri? Itu adalah hasil penerobosan dari dia sendiri, kalian juga 
demikian, semuanya harus diri sendiri yang merintis jalan sendiri. Demikianlah kiranya, 
selanjutnya anda sekalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. (Tepuk tangan) 

Xiulian tidak membedakan duluan atau belakangan, tak peduli yang hadir di sini 
adalah praktisi baru atau praktisi lama, dalam hal Xiulian semua diperlakukan sama, 
Shifu tidak akan memandang dengan sikap berbeda karena anda adalah praktisi baru, 
juga tidak akan memandang dengan sikap berbeda karena mereka adalah praktisi 
lama. Namun sebagai pengikut Dafa, niscaya adalah orang Xiulian. Orang Xiulian tentu 
harus berkultivasi sesuai citra orang Xiulian. Tentu saja, sebagai praktisi baru selalu 
ada sebuah proses pengenalan, tidak apa-apa. Asalkan kalian dapat benar-benar 
berkultivasi atas dasar Fa, sering belajar Fa, dengan cepat sudah dapat mengejar 
ketinggalan. 

Selanjutnya boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. 
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Biarpun Shifu di dalam pelurusan Fa memiliki kemampuan yang betapa besar, 
secara permukaan kekuatan lama ini sedang memerankan fungsi yang menyekat, dia 
telah memisahkan kemampuan Shifu yang maha besar dengan permukaan. Pada 
keadaan biasa dia tidak mampu menyekatnya, tetapi mereka dengan menggunakan 
cara estafet berjumlah besar dan volume yang raksasa, serta waktu dan ruang yang 
amat panjang dalam volume, semua ini digunakan sebagai penyekat. Dilihat dari luar 
badan langit, keadaan cepat sekali sudah akan diterobos, tetapi di dalam waktu pada 
ruang dimensi umat manusia ini rasanya adalah beberapa tahun lamanya. Tetapi 
seketika diterobos, berarti pelurusan Fa seluruh alam semesta sudah selesai 
dikerjakan, maka di dalam proses penggempuran ini, mereka juga akan melakukan 
sejumlah permainan licik terhadap Shifu, juga akan membawa beberapa pengaruh 
terhadap tubuh permukaan Shifu ini. Semenjak 20 Juli 1999 kejahatan telah melakukan 
banyak sekali hal buruk, semua ini saya sudah tidak terlalu banyak membicarakannya, 
dengan demikian kejahatan yang besar Shifu akan memberantasnya, karma dari 
banyak praktisi Shifu akan menanggungnya, maka juga akan ada luka tertentu 
terhadap tubuh permukaan. 

Pengikut: Pengikut Dafa kota Chengdu kirim salam pada guru terhormat! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian, keadaan di kota Chengdu Shifu tahu 
semuanya. 

Pengikut: Membicarakan "tiga pemunduran" kepada manusia biasa, disinggung pula 
perihal ramalan dan wabah, apakah pembicaraannya terlalu tinggi? 

Shifu: Ada sebagian ramalan dan hal-hal wabah, hanya dapat dijadikan pelengkap dari 
klarifikasi fakta, ditunjukkan sampai mengenai sasaran sudah cukup. Jangan dijadikan 
sesuatu yang harus dibicarakan atau sesuatu yang penting dalam klarifikasi fakta, jika 
demikian akan menyimpang dari pekerjaan dan tujuan yang ingin kalian lakukan, 
dengan demikian juga berarti terlalu mengandalkan ramalan-ramalan tersebut. Ia 
hanya dapat berperan sebagai pelengkap bagi kalian, jangan terlalu banyak 
dibicarakan, ditunjukkan sampai mengenai sasaran sudah cukup. Yaitu mengklarifikasi 
fakta dengan bijaksana anda baru dapat menolong manusia. 

Saya mengatakan pentolan iblis anda sekalian tentu tahu siapa dia, telah 
menganiaya hingga meninggal begitu banyak pengikut Dafa, Dewa dan Buddha bukan 
tidak menghukum dia, sesungguhnya Dewa dan Buddha tiada satupun yang tidak 
membencinya. Tentu saja saya katakan "membenci," itu adalah diumpamakan dengan 
bahasa manusia, yaitu tiada satupun yang tak muak terhadapnya. Lalu mengapa tidak 
dibenahi? Anda semua tahu, sistem kekuatan lama walaupun sudah dimusnahkan, 
akan tetapi permukaan dunia masih belum diterobos sampai di sini, di atas dunia yang 
belum diterobos ini, dalam sejarah yang amat jauh lampau pada jutaan tahun silam, 
kekuatan lama telah menetapkan banyak benda, benda-benda yang ditetapkannya ini 
persis seperti sebuah piring sedang berputar, begitu dia bertukar posisi, di atas dunia 
akan muncul sebuah fenomena langit, dan juga dia mempunyai kaitan dengan tubuh 
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manusia. Benda-benda yang ditetapkan oleh kekuatan lama pada masa awal, jika tidak 
dimusnahkan dia masih akan bergerak, masih akan beroperasi, satu hubungan inilah 
yang menyebabkan dia masih tidak putus nafasnya, dia masih belum masuk neraka. 

Mengapa bisa demikian? Anda semua tahu, tujuan kekuatan lama bukankah 
agar badut-badut kecil ini mencetuskan penganiayaan ini untuk menguji pengikut Dafa? 
Mereka menganggap pengikut Dafa belum tuntas diuji, masih terus saja ada praktisi 
yang belum melangkah ke luar ingin melangkah ke luar, mereka yang belum 
melakukan dengan baik masih harus supaya mereka melakukan dengan baik. Jika 
dikatakan telah mengulur proses kemajuan situasi pelurusan Fa di dunia, praktisi-
praktisi tersebut benar-benar telah mengulur proses kemajuan situasi. Orang-orang 
tersebut jika tidak dipedulikan mereka akan musnah, benar-benar akan habis secara 
tuntas, tetapi dalam sejarah mereka juga pernah mengucapkan sumpah, lagi pula tidak 
dapat memandang sebuah kehidupan hanya dari satu masa kehidupan saja, harus 
melihat sebuah kehidupan dari sejarah secara menyeluruh, bagaimana boleh tidak 
memedulikan mereka? 

Pengikut: Pengikut Dafa kota Qingdao di daratan Tiongkok kirim salam pada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian, kejahatan di sana sudah tidak dapat 
memberingas dengan waktu yang lebih lama lagi. 

Pengikut: Perkembangan seni musik di kemudian hari apakah atas dasar seni musik 
dinasti Tang? 

Shifu: Masyarakat umat manusia sudah melangkah sampai tahap demikian di hari ini, 
anda ingin secara menyeluruh menggunakan suatu cara apa pun dalam sejarah, 
semuanya sudah tidak berfungsi. Umat manusia bagaimanapun sudah melangkah 
sampai di sini, umat manusia melangkah kembali ke tengah cara hidup manusia, atau 
melangkah kembali ke tengah kehidupan manusia masa lampau, sekarang sudah 
sangat sulit untuk beradaptasi. Dalam waktu periode Fa meluruskan dunia manusia, 
juga sekadar memperlihatkan kenyataan yang ada dari segenap masyarakat, kelak 
hanya pada saat dimulainya umat manusia tahap berikutnya baru dapat dikerjakan 
kembali, melangkah kembali ke jalan manusia. 

Pengikut: Seluruh pengikut Dafa kota Cheng-De propinsi Hebei kirim salam kepada 
Shifu (Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian) Seluruh pengikut Dafa merindukan 
guru terhormat, dengan teguh menempuh jalan pembuktian kebenaran Fa yang 
terakhir, tidak menyia-nyiakan penyelamatan yang belas kasih dari Guru terhormat. 

Shifu: Saya tahu pengikut Dafa di daratan Tiongkok dapat melakukan dengan baik, 
lagi pula dalam realita kita semua telah melihat, benar-benar semakin lama semakin 
dewasa, semakin lama dilakukan semakin baik. Perihal Xiulian, saya dahulu pernah 
mengatakan, adalah ombak besar menyisihkan pasir, yang tertinggal niscaya adalah 
emas, emas memang adalah emas. 
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Pengikut: Saat memancarkan Zhengnian melenyapkan karma, utamanya yang 
dimaksud adalah karma pikiran, ataukah termasuk segala karma yang ada pada tubuh? 

Shifu: Saat memancarkan Zhengnian terhadap diri sendiri, tujuannya bukan untuk 
melenyapkan karma, melainkan melenyapkan unsur-unsur yang mengganggu niat 
pikiran lurus, sesungguhnya memancarkan Zhengnian, dikatakan secara tegas tidak 
terlalu menitik beratkan pada karma itu sendiri, orang Xiulian bahkan tidak perlu secara 
langsung memancarkan Zhengnian terhadap karma. Orang Xiulian karmanya sangat 
sedikit, lagi pula ada sebagian karma adalah digunakan agar anda menerobos cobaan, 
meningkatkan diri sendiri di dalam tahap cobaan yang berbeda. Memancarkan 
Zhengnian utamanya adalah memberantas gangguan dalam benak pikiran sendiri, agar 
pikiran sadar jernih, pikiran lurus semakin kuat khusus dalam menghadapi 
penganiayaan kejahatan, pemberantasan terhadap roh-roh jahat dari ruang dimensi 
lain. Misalnya, roh jahat dan naga garang dari partai jahat setelah dimusnahkan, 
dihancur buyarkan menjadi sejumlah kehidupan jahat yang hancur berkeping-keping 
dan berbentuk aneh-aneh, kemudian setelah dimusnahkan dalam jumlah besar masih 
tersisa sebagian sangat sedikit, ditambah setan busuk dari ruang dimensi berbeda 
yang ditekan masuk, yang belum diberantas secara tuntas, yaitu benda-benda buruk 
yang terbawa oleh unsur-unsur kejahatan itu, saya menyebutnya sebagai "setan 
busuk," mereka betul-betul adalah kehidupan yang berbentuk aneh-aneh, sangat hina 
bahkan sangat kotor, semuanya juga terlibat dalam penganiayaan terhadap pengikut 
Dafa dan mengganggu pelurusan Fa. Tentu saja, kehidupan jahat yang biasa saya 
katakan, masih termasuk Dewa-Dewa yang tidak selaras dengan Fa, Dewa buruk yang 
mengganggu pelurusan Fa, di antaranya juga termasuk kekuatan lama, termasuk pula 
sejumlah unsur gangguan yang diatur oleh kekuatan lama. Dalam ruang realitas ini 
semula juga ada sejumlah roh jahat yang mengganggu pelurusan Fa dan pengikut 
Dafa, walaupun sisa tidak seberapa, semuanya juga sedang berperan mengganggu. 
Tak peduli penampilannya adalah mengganggu pelurusan Fa demi membela prinsip 
alam semesta lama, ataupun memang jahat penampilannya, barang siapa telah 
berperan negatif terhadap pelurusan Fa dan pengikut Dafa, semuanya ialah yang saya 
sebut sebagai "kejahatan." Karena alam semesta sedang berubah, badan langit alam 
semesta yang begitu besar di tengah proses perubahannya ingin menyelamatkan 
makhluk hidup yang tak terhingga, segala kehidupan apa pun yang datang 
mengganggu dosa kejahatannya adalah amat besar. 

Pengikut: Mohon dibicarakan tentang sifat malas dan dambaan hidup yang bahagia 
dari sebagian pengikut. 

Shifu: Sebagai manusia biasa, mendambakan sebuah kehidupan yang kaya, berkuasa, 
yang mendatangkan kemuliaan bagi leluhur, dapat menonjolkan diri dan merasa 
bangga di hadapan khalayak umum, ini adalah yang didambakan oleh manusia. 
Setelah meninggal, masuk neraka guna membayar karma yang dibuatnya, ini adalah 
pembalasan karma bergilir dari manusia. Sebagai orang Xiulian, anda sekalian tidak 
mendambakan semua ini. Perihal tidak mendambakan semua ini, bukan hanya dengan 
sederhana mengatakan bahwa saya tidak mendambakan semua ini, lalu berarti sudah 
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Xiulian, melainkan di dalam realitas Xiulian anda harus sanggup melakukannya. 
Meskipun anda dengan seketika tidak dapat mewujudkannya secara menyeluruh, 
namun anda harus berupaya melakukannya, berjuang agar semakin dilakukan semakin 
baik. Ada sebagian praktisi begitu mengalami hal runyam sudah lupa bahwa dirinya 
adalah orang Xiulian, ia lalu tidak senang. Ada sebagian praktisi begitu mengalami 
terpaan konflik dan gempuran perasaan, ia lalu tidak senang. Jika demikian apakah 
anda masih berkultivasi? Bagi orang Xiulian melihat masalah adalah berbalikkan, 
penderitaan dan kesusahan itu dipandang sebagai kesempatan baik untuk peningkatan, 
semua adalah hal yang baik, biarlah dia banyak berdatangan, cepat berdatangan, agar 
diri sendiri cepat meningkat. Ada sebagian orang Xiulian justru mendorongnya ke luar: 
Kau jangan datang, bila datang dianggap berselisih pandang dengan diri sendiri, yaitu 
tidak boleh orang lain mengatakan sesuatu terhadap diri sendiri. Anda justru ingin 
hidup lebih nyaman, apakah itu Xiulian? Jika demikian apakah dapat Xiulian? Sampai 
hari ini konsep yang demikian masih tidak dapat diubah, saya sebagai Shifu juga tidak 
tahu bagaimana anda dapat melangkah menuju kesempurnaan. Mendambakan 
kenyamanan, jika mendambakan kenyamanan maka lakukanlah, sebagai seorang 
manusia biasa mendambakan kenyamanan, Shifu tidak mengatakan apa pun, karena 
manusia biasa mendambakan kenyamanan juga tidak dapat dikatakan salah, sebagai 
manusia dia memang hidup di tengah dambaan seperti ini. Dewasa ini masyarakat 
umat manusia memang adalah demikian. Sekarang Shifu tidak ingin mengomentari 
sesuatu bagi hal-hal manusia biasa. Tetapi sebagai orang Xiulian, kalian tentu tidak 
boleh memahami masalah secara demikian. 

Pengikut: "Sembilan Komentar" dipublikasikan ke dunia sudah satu tahun, sekarang 
jumlah orang yang mundur dari partai baru lima juta tiga ratus ribu, bagaimana kita 
baru dapat membuat lebih banyak orang di dunia mundur dari partai? 

Shifu: Anda semua pikirkan jika jumlah orang yang mundur dari partai sudah banyak 
akan bagaimana jadinya? Dengan seketika puluhan juta orang beraksi mundur dari 
partai, partai jahat seketika sudah sirna. Namun unsur-unsur jahat yang diatur oleh 
kekuatan lama sedang mengganggu, dia ingin mempertahankan apa yang disebut 
lingkungan bagi pengujian pengikut Falun Dafa, dia tidak rela membiarkan begitu 
banyak orang dengan seketika mundur dari partai. Peristiwa besar di mana manusia 
sedang memilih untuk tetap eksis atau musnah, kejahatan tidak berani mengganggu, 
tetapi unsur-unsur kejahatan ini sedang mengganggu penyampaian informasi dan daya 
penerimaan data. Sekalipun tiap hari melalui telepon, maupun dokumen elektronik, 
penyampaian melalui orang yang ke luar negeri, permohonan mundur dari partai yang 
diterima melalui berbagai saluran informasi, hanya dapat diterima sebegitu banyak. 
Lagi pula tidak hanya masalah saluran ini, masih banyak massa rakyat di daratan 
Tiongkok ingin mengundurkan diri dari partai namun tidak menemukan cara untuk 
mundur, tidak dapat menemukan orang untuk mundur, beginilah yang menyebabkan 
jumlah orang yang melakukan "Tiga pemunduran" setiap hari bertahan pada angka 
tersebut. Jika bukan demikian jumlah orangnya akan sangat banyak, lagi pula jumlah 
orangnya sekali menjadi banyak merupakan ancaman yang amat besar bagi kejahatan. 
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Anda sekalian tahu setelah "Sembilan Komentar" dipublikasikan, arus 
pengunduran diri dari partai yang muncul merupakan manusia sedang memilih masa 
mendatang, maka orang-orang semua harus menyatakan sikap. Pengunduran lebih 
lanjut akan muncul keadaan yang bagaimana? Karena "Sembilan Komentar" ini 
penyebarannya dalam masyarakat kian hari kian meluas, pengaruhnya juga semakin 
lama semakin besar, semenjak partai jahat mulai mengganggu pelurusan Fa, 
menganiaya pengikut Dafa, langit sudah menetapkan untuk menyingkirkan partai jahat 
ini. Biarpun Dewa yang berperan positif, maupun kekuatan lama yang berperan negatif, 
semua juga menyepakati. Hanya saja ada sebagian unsur jahat bersikukuh 
memanfaatkan dia menguji pengikut Dafa, tidak ingin membiarkan dia dengan segera 
disingkirkan, disingkirkan adalah pasti. Paling banter adalah ingin membiarkan dia tetap 
memerankan apa yang disebut fungsi untuk menguji pengikut Dafa di dalam proses 
penyingkiran, maksudnya agar praktisi yang berlaku tidak baik ada kesempatan sekali 
lagi untuk ditempa dan meningkat, dapat mengejar ketinggalan dalam pemahamannya. 
Jika roh jahat seketika sudah sirna, partai garang ini dengan segera sudah tercerai-
berai, siapa yang berani lagi menganiaya Falun Gong? Siapa yang bernyali begitu 
besar? (Tersenyum) Dengan demikian pengikut Dafa yang belum berlaku dengan baik 
bukankah tidak mempunyai kesempatan lagi? Shifu tidak mengakui penganiayaan ini, 
tetapi sudah sampai pada taraf sekarang ini, penganiayaan niscaya telah terjadi, lagi 
pula ada begitu banyak pengikut Dafa berlaku dengan baik, telah melangkah ke depan, 
sedangkan mereka yang telah melangkah ke sisi berlawanan, yang telah menulis 
sesuatu apa saja kepada kejahatan, noda hitam ini bagaimana jadinya? Mereka yang 
semula telah memperoleh manfaat di dalam Dafa namun di tengah penganiayaan 
malah tidak membuktikan kebenaran Fa akan bagaimana jadinya? Bukankah harus 
memberi mereka kesempatan? 

Penambahan terus-menerus jumlah orang yang mundur dari partai merupakan 
proses tercerai-berainya partai jahat. Tak lama kemudian dalam masyarakat Tiongkok 
akan muncul suatu keadaan, misalnya di antara orang-orang saat berada di kantor, di 
pabrik, di toko maupun duduk di meja perjamuan, bahkan saat ada acara berkumpul 
teman-teman di rumah, orang-orang akan berkata: "Apakah engkau telah mundur?" 
(Hadirin tertawa) "Saya sejak dini sudah mundur." "Wah, kalian mundur dari partai 
mengapa tidak memberi tahu saya sepatah kata?" (Hadirin tertawa, tepuk tangan) 
Coba anda semua pikirkan, ketika masyarakat Tiongkok sudah sampai tahap yang 
demikian, apakah partai jahat masih eksis? Orang jahat mengira dengan memiliki alat 
kekuasaan otoriter yang kuat maka mampu bertahan. Di dalam tanpa bentuk ini akan 
mencerai-beraikan kejahatan ini, di hadapan pilihan massa rakyat, partai garang tidak 
berdaya sama sekali. Padahal sebelum 20 Juli 99 saya di dalam surat terbuka yang 
ditujukan kepada mereka sudah pernah mengatakan bahwa penganiayaan akan 
kehilangan simpati rakyat. Sesungguhnya pengunduran dari partai jahat saat mencapai 
angka 5 juta niscaya telah mencabut akar partai jahat, maka saat pengunduran diri dari 
partai telah mencapai angka 5 juta, semua orang dalam PKT dari atas sampai bawah 
sudah tidak lagi mempunyai keyakinan, (tepuk tangan) karena mereka semua tahu, 
untuk membuat partai jahat ini hidup kembali sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, 
siapa pun juga sudah tidak berdaya lagi. (Tepuk tangan) 
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Pengikut: Manusia biasa mengatakan pesta olahraga olimpiade akan membuat wajah 
Tiongkok tampak di dunia, setelah itu partai jahat akan runtuh, bagaimana tentang 
pembicaraan ini? 

Shifu: Manusia biasa mengatakan apa biarlah mereka katakan. Pesta olahraga 
olimpiade sepertinya masih beberapa tahun lagi, apakah partai jahat dapat bertahan 
sampai waktu itu masih sulit dikatakan, diberikan kesempatan atau tidak bagi dia untuk 
menampakkan wajah, hal ini bukan berlaku atas dasar pembicaraan manusia. 
Masyarakat umat manusia bukan diciptakan bagi dia, wajah apa yang ditampakkan? 
Anda semua tahu, dahulu ada orang mengatakan setelah tumbangnya partai jahat lalu 
Tiongkok bagaimana jadinya, ini adalah pikiran menggelikan yang diindoktrinasi oleh 
kebudayaan partai jahat. Setelah partai jahat PKT tercerai-berai, bukankah Tiongkok 
masih tetap adalah Tiongkok? Tentu saja sekarang orang yang menganut pikiran 
semacam ini sudah sangat sedikit, orang-orang sekarang memikirkan masalah dengan 
sangat positif, mereka semua juga tahu bahwa partai jahat sudah tidak dapat bertahan 
lagi. Orang-orang Tionghoa sekarang sedang membicarakan bagaimana dapat 
membuat masyarakat Tiongkok menjadi stabil setelah runtuhnya partai jahat. Orang-
orang sekarang sudah berkata demikian, pikiran dan cara berpikir manusia sedang 
berubah. Coba anda semua pikirkan, Tiongkok memang adalah Tiongkok, peradaban 
selama 5000 tahun berlanjut secara demikian hingga hari kini, satu zaman lama berlalu 
apakah masih takut zaman yang baru tidak datang? Dewa menghendaki dia kacau 
maka pasti akan kacau, tidak kacau juga harus kacau; Dewa tidak menghendaki dia 
kacau, maka dia pasti tidak bisa kacau, ingin kacau juga tidak bisa kacau. (Tepuk 
tangan) 

Partai jahat hinggap di tengah sistem pemikiran bangsa Tionghoa, hinggap di 
atas tubuh manusia, hinggap di atas kebudayaan bangsa Tionghoa, bersamaan 
sedang merusak kebudayaan bangsa Tionghoa, sedang menganiaya orang-orang 
Tionghoa. Seandainya partai jahat telah tercerai-berai, partai jahat dan roh jahat telah 
musnah, ibarat dia mendadak sudah menguap dari dunia ini, lalu bukankah Tiongkok 
masih tetap adalah Tiongkok? (Tepuk tangan) Bahkan massa rakyat Tiongkok dan 
mereka yang memegang kekuasaan benar-benar dapat mengenali kejahatan dari 
partai jahat, dapat berpikir demi bangsa, maka masyarakat pasti akan berlanjut ke 
depan dengan sangat stabil. Tentu saja ini adalah kata-kata yang diucapkan secara 
demikian, sesungguhnya bagaimana jadinya, bukanlah berubah atas kemauan 
manusia, Dewa ada pengaturan yang lain. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Guru terhormat membicarakan tentang seni lukis dan musik, jadi pameran 
seni lukis "Sejati Baik Sabar" dan pertunjukan malam tahun baru apakah mempunyai 
makna yang lebih mendalam? 

Shifu: Bagi pengikut Dafa tak peduli anda memiliki suatu keahlian apa pun, tak peduli 
itu adalah manifestasi dari suatu bentuk kebudayaan di tengah umat manusia, 
semuanya sudah berupa keahlian yang dimiliki oleh manusia, dewasa ini pahamilah 
secara demikian. Pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa, memanfaatkan 
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keahlian sendiri untuk membuktikan kebenaran Fa, semua ini adalah yang harus 
dilakukan oleh pengikut Dafa, dapat juga dikatakan memanfaatkan keahlian sendiri 
telah melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa sebatas kemampuan, 
maka ini adalah hal yang baik sekali. Sesungguhnya bukankah setiap orang juga 
demikian, kalian yang dapat menguasai komputer, telah menerobos blokade internet, 
mengklarifikasi fakta melalui internet, tentu masih ada keahlian teknik lainnya, semua 
juga sama. Yang benar-benar tidak mempunyai kecakapan apa pun, membagikan 
brosur di jalan, sama juga memiliki keagungan De. Siapa pun juga tidak dikarenakan 
hal yang anda lakukan itu bukan termasuk teknologi canggih dalam masyarakat umat 
manusia, sehingga anda tidak dapat mencapai taraf kondisi Xiulian yang begitu tinggi, 
ini tidak mungkin terjadi. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Mass media kita di dalam mengutamakan ramalan masa lampau, 
mengatakan PKT akan binasa pada tahun ayam dan lainnya. Namun di tengah 
pelurusan Fa segalanya sedang berubah, jika kenyataan tidak sesuai dengan ramalan, 
apakah akan memengaruhi reputasi mass media kita? 

Shifu: Reputasi mass media tidak ada apa pun yang dapat dipengaruhi, mass media 
memang adalah mass media, dia bukan berupa suatu prinsip kebenaran, malah 
sebaliknya pengikut Dafa jangan terlalu terikat terhadap hal-hal tersebut. Ada orang 
selalu terikat terhadap apa yang dikatakan oleh ramalan, kenyataan mengapa tidak 
demikian, lalu dianggapnya sebagai Fa. Jangan lupa setelah dimulainya pelurusan Fa 
segalanya juga ditentukan atas dasar kebutuhan masa mendatang, termasuk proses 
pelurusan Fa sendiri. Ramalan hanya dapat digunakan untuk memudahkan 
penyelamatan makhluk hidup. Ada juga yang mengatakan, Shifu pernah mengucapkan 
sepatah kata yang seolah-olah adalah kejadian demikian, setiba saatnya mengapa 
tidak demikian? Sesungguhnya semua itu adalah dugaan anda. Keterikatan terhadap 
waktu bukankah merupakan keterikatan? Berkultivasi dengan tanpa kebocoran apa 
pun, itu barulah kultivasi yang terbaik. Pengikut Dafa seyogianya dengan penuh 
martabat lakukanlah apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, tidak ada pikiran 
apa pun yang mengandalkan sesuatu, kejahatan juga tidak berani memanfaatkan celah 
kekosongan anda, benda yang buruk begitu melihat anda akan kabur, karena anda 
tidak ada kebocoran apa pun yang dapat dimanfaatkan untuk disusupi. Mereka dapat 
menganiaya praktisi, bukankah dikarenakan mereka dapat memanfaatkan celah 
kekosongan dari keterikatan praktisi, sehingga mengakibatkan praktisi teraniaya? 
Termasuk ada sebagian praktisi merasa badannya tidak enak, bahkan dibuatnya 
seperti terserang penyakit berat, ada yang bahkan telah meninggal dunia di muka. Di 
antara kejadian ini ada faktor yang diatur oleh kekuatan lama, juga ada yang 
dikarenakan diri sendiri benar-benar tidak dapat berbuat dengan begitu lurus. Bila 
sungguh-sungguh dapat berbuat dengan sangat lurus, siapa pun tidak berani mengusik. 
(Tepuk tangan) Mudah untuk diucapkan, sebagai orang Xiulian memang sangat sulit 
untuk menjalani Xiulian, Shifu juga telah melihat semua ini. Namun ada satu hal, tak 
peduli bagaimana, anda bangkitkan pikiran lurus dan berbuat lurus, maka anda tidak 
ada cobaan yang tidak dapat dilalui. Sekalipun di saat sangat berbahaya dan tidak tahu 
di mana letak munculnya permasalahan, juga tidak boleh kehilangan pikiran lurus, 
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biarpun dalam keadaan apa pun, keyakinan dasar anda terhadap Dafa juga tidak boleh 
goyah, karena sekalipun di saat itu pikiran anda belum dapat mengenali masalah, atau 
suatu hal belum dilakukan dengan baik, tidak berhasil melewati cobaan besar, bahkan 
sampai meninggal dunia, anda juga akan tetap mencapai kesempurnaan, (tepuk 
tangan) karena Shifu tidak mengakui penganiayaan ini, adalah penganiayaan ini yang 
menyebabkan anda jadi demikian, maka harus benar-benar diperhatikan. Jika anda di 
saat itu mendadak berubah haluan, seketika berubah jadi tidak baik, maka segala 
sesuatu dari anda kemungkinan akan habis. Oleh sebab itu pikiran lurus anda sekalian 
harus kuat, walaupun tidak dapat melewati satu tahap cobaan dengan baik, namun 
masalah yang paling pokok tidak boleh tergoyah. Pengikut Dafa, saya ungkap sebuah 
prinsip kepada kalian, seorang manusia biasa hari ini di saat terjadi penganiayaan 
terhadap pengikut Dafa, dia telah dapat melakukan hal yang dilakukan oleh pengikut 
Dafa, orang tersebut pasti menjadi Dewa, sekalipun dia adalah manusia biasa yang 
belum Xiulian. (Tepuk tangan) Apalagi kalian yang telah melakukan begitu banyak, 
hanya satu atau dua cobaan, atau satu cobaan besar yang diatur oleh kekuatan lama 
tidak dapat dilewati, hanya begitu saja. Ini semata-mata adalah masalah yang 
menyangkut tingkat pencapaian kesempurnaan, tidak berkaitan dengan masalah 
apakah dapat mencapai kesempurnaan atau tidak. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Apakah Lei Feng merupakan produk dari kebudayaan partai jahat? Masih 
dapatkah dipertahankan dalam "Zhuan Falun?" 

Shifu: Partai jahat hinggap di tengah tubuh dan kebudayaan bangsa Tionghoa dan 
rakyat Tiongkok, dia memperalat orang Tionghoa, memperalat kebudayaan Tiongkok 
untuk merusak orang Tionghoa dan kebudayaan Tiongkok. Sesungguhnya Lei Feng itu 
terdapat sebuah Fu Yuanshen yang adalah Buddha Pizhi, tentu saja ini adalah 
keadaan Dewa dalam alam semesta lama. Perihal kelak bagaimana diposisikan, itu 
adalah urusan di kemudian hari. Ia sebenarnya mempunyai sumber hubungan yang 
bagaimana, hubungan langsung yang bagaimana dengan partai jahat, semua ini dilihat 
di kemudian hari. 

Pengikut: Bolehkah dibacakan "Zhuan Falun" dalam siaran radio? Tiap minggu selama 
15 menit? 

Shifu: Bukan tidak boleh disiarkan melalui radio, rasanya masih belum waktunya. Bagi 
para pendengar dewasa ini, siaran harus mempertimbangkan apa yang mereka sukai, 
apa yang disenangi untuk didengar dan dilihat, pada saat pengenalan mereka terhadap 
Dafa sudah populer, hal ini baru dapat dilakukan, acara dewasa ini harus sesuai selera 
pendengar, baru akan ada lebih banyak orang yang mendengarnya, kemudian anda 
baru dapat memerankan fungsi klarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup. 
Jika acara siaran terlalu banyak disita waktunya oleh hal-hal Dafa, manusia biasa yang 
tidak Xiulian akan merasa tidak tertarik. Karena kandungan makna Dafa juga tidak 
boleh sembarang diperlihatkan kepada manusia biasa secara demikian, maka siaran 
tidak akan membawa efek. Bukankah menolong manusia harus dengan bijaksana? Di 
saat orang-orang mempunyai pengenalan tertentu terhadap Dafa, perbuatan demikian 
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mungkin akan berhasil, oleh sebab itu tahap sekarang ini sepertinya masih kurang 
cocok waktunya. 

Pengikut: Apakah pelurusan Fa sudah dimulai sejak masa yang jauh lampau? 

Shifu: Dimulai dua tahun sebelum saya mengajarkan Fa. Tetapi ada praktisi telah 
melihat, pada sejarah yang sangat jauh lampau, beberapa juta tahun bahkan masa 
yang lebih lama lagi sudah dimulai. Bisakah demikian? Bisa, karena waktu kita di sini 
berbeda dengan waktu di sana. Saya di sini sudah mulai satu detik, di sana sudah 
berlalu waktu yang sangat panjang, mungkin sudah mulai sejak sepuluh ribu tahun. 
Sampai hari ini 16 tahun telah kita lalui, ada ruang di mana telah berlalu beberapa juta 
tahun. Beginilah pengertiannya, akan terdapat suatu selisih yang demikian dalam hal 
waktu. 

Pengikut: Dewasa ini banyak praktisi sangat sensitif terhadap warna, mohon Shifu 
membicarakan sejenak tentang warna merah dan hitam. 

Shifu: Dalam alam semesta, hitam kelam umumnya memanifestasikan kehidupan dan 
ruang dimensi negatif, khususnya hitam kelam pada ruang dimensi tingkat rendah 
umumnya menampilkan kehidupan negatif. Tentu saja tidak semuanya demikian, 
sebagian Tao juga memakai baju hitam. Sesungguhnya kehidupan negatif itu memang 
benar menyukai hitam kelam dan tanpa tata tertib. Akan tetapi, jika kehidupan negatif 
itu, tak peduli dari ruang dimensi manapun, bahkan adalah iblis, atau kehidupan yang 
bagaimana, dia tidak ikut serta merusak Dafa, juga tidak mengendalikan peristiwa 
pelurusan Fa ini, maka dia bukan kehidupan yang akan disingkirkan dalam pelurusan 
Fa. 

Dalam alam semesta memang dibutuhkan eksistensi kehidupan negatif. 
Seandainya dalam alam semesta semuanya adalah positif, setiap taraf kondisi juga 
adalah positif, maka positif itu juga tidak eksis lagi. Tentu saja di tempat Buddha sana 
mutlak tidak akan ada kehidupan buruk yang begitu kotor seperti di bumi ini, pada taraf 
kondisi dia itu akan ada perwujudan dari dua sisi kehidupan positif dan negatif, tetapi 
taraf kondisi kehidupan negatif tersebut juga dihasilkan dari tingkatan itu. Sesampainya 
pada tingkat rendah, kehidupan buruk tampak semakin buruk, kehidupan baik juga 
tidak dapat sebaik pada tingkat tinggi, ini disebabkan oleh taraf kondisi. Jika tidak ada 
kehidupan negatif dalam alam semesta, coba anda semua pikirkan, segenap alam 
semesta adalah positif, lalu apa itu positif? Siapa pun juga tidak mengerti apa yang 
disebut positif, karena tidak ada perbandingan, semuanya baik, mana ada yang buruk? 
Justru karena ada yang buruk itu sebagai perbandingan, orang-orang baru tahu mana 
yang baik dan mana yang buruk. Dikarenakan adanya kejahatan iblis, orang-orang 
baru tahu apa itu kebaikan Buddha. Persis seperti yang saya katakan, penderitaan 
akan mendatangkan sebuah kondisi bagi makhluk hidup, manusia melakukan 
pekerjaan apa pun melalui suatu usaha yang sulit, maka baru tahu bahwa tidak mudah 
untuk memperolehnya, dengan demikian manusia baru merasa senang atas perolehan 
tersebut, di dalam proses ini, baru akan menampakkan kemakmuran makhluk hidup 
dan dunia, sesungguhnya memang adalah demikian. 
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Satu hal lagi yaitu anda sekalian tahu penampilan partai jahat di dunia manusia 
adalah menyanjung warna merah, juga menjadikan warna merah sebagai lambang 
partai jahat. Di atas langit wujud aslinya adalah naga garang berwarna merah, maka 
dia di atas bumi begitu mulai langsung mempraktekkan semacam kekuasaan merah, 
pemberontakan merah, tentara merah, kelompok pemberontak merah dan pengawal 
merah di saat "revolusi besar kebudayaan," pita lengan merah, lencana merah, panji 
merah, lima bintang merah, lampion besar merah, pilar besar merah, tembok merah, 
pokoknya apa pun berwarna merah, partai jahat menyebutnya "dunia baru yang serba 
merah." Bagi manusia memang cukup menakutkan, dunia yang serba merah. 
Terutama sesampainya hari ini di saat partai jahat akan musnah, coba anda lihatlah 
pertunjukan partai jahat di atas panggung kesenian, layar merah, cahaya lampu merah, 
busana merah, dekorasi merah, wah, seluruh panggung diliputi merah, lampion besar 
merah, ataupun bendera merah memenuhi seluruh panggung. Saya biasa 
menyebutnya "merah partai jahat." Merah utuh biar ditinjau dari sudut pandang 
kesenian, maupun ditinjau dari sudut pandang lingkungan masyarakat, ia hanya dapat 
dijadikan sebagai penghiasan, tidak dapat dijadikan sebagai warna dasar. Tidak dapat 
menggunakan warna merah dalam gumpalan besar sebagai warna dasar, karena 
dengan demikian akan membuat warna lainnya tidak tampak keluar, oleh sebab itu 
warna merah hanya dapat dijadikan sebagai penghiasan. Lalu mengapa partai jahat 
begitu menyanjung warna merah? Sesungguhnya ialah sanjungan terhadap darah, 
perasaan puas terhadap lumuran darah, dalam kebudayaan partai jahat juga secara 
terbuka diakui bahwa panji merah adalah hasil celupan dari darah segar. Partai jahat 
sungguh penasaran ingin darah manusia membasahi bumi, sesungguhnya ada banyak 
orang merasa muak terhadap penggunaan warna merah yang sedemikian rupa. Tentu 
saja praktisi yang hadir di sini ada yang berpakaian merah, sudah pasti tidak eksis 
unsur-unsur partai jahat, karena adalah pengikut Dafa. Dapat dikatakan "merah partai 
jahat" sekarang digunakan secara lebih gila-gilaan memang mempunyai tujuan, 
dewasa ini penggunaannya di dalam film dan di atas panggung pentas sudah 
mencapai taraf yang histeris. Jika tidak anda sekalian perhatikanlah dengan cermat 
acara-acara mereka itu. Dikarenakan makhluk roh-roh jahat sudah berkurang, 
kejahatan sudah akan runtuh, dia ingin menggunakan warna merah untuk mencukupi 
tenaga dan membesarkan nyali. 

Pengikut: Pengikut menemukan diri sendiri ada beberapa keterikatan yang kuat 
membatu, sehingga memengaruhi peningkatan diri sendiri dan penyelamatan makhluk 
hidup, dalam hati memohon Shifu untuk menghilangkan bagian yang kuat membatu 
yang ada dalam jiwa saya sendiri, serta menciptakan kembali sesuatu bagi saya. 

Shifu: Sesungguhnya Shifu sedang menangani. Jika anda tidak menolaknya dan 
menghadapinya dengan pikiran lurus, acap kali berbuat mengikuti keterikatan tersebut, 
maka itu sudah bukan kultivasi lagi. Semuanya suruh Shifu yang mengerjakan 
bagaimana itu diperbolehkan! Jika saya menciptakan anda kembali berarti anda 
diciptakan kembali, sudah bukan anda seutuhnya, maka Xiulian harus diri sendiri yang 
berkultivasi. Prinsip hukum sudah diletakkan di situ, mengapa orang lain dapat 
melakukan, sedangkan anda tidak dapat? Banyaklah belajar Fa, lihatlah sejumlah 
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artikel yang dipublikasikan antarpraktisi di situs web Minghui, betul-betul sangat bagus, 
betul-betul sangat dewasa, ada sebagian artikel ditulisnya dengan amat baik, coba 
perbandingkan di mana sesungguhnya letak kekurangan kalian. Jalan harus ditempuh 
oleh diri sendiri, jika tidak, seandainya anda benar-benar telah naik ke langit, orang lain 
menanyakan bagaimana anda naik ke atas? Mana saja yang telah anda sadari? 
Masalah yang begitu besar anda belum bisa melewati, Shifu yang menyingkirkannya 
untuk anda maka anda baru berhasil melewatinya, anda dengan begini tidak terhitung 
berkultivasi, anda belum berkultivasi meningkat ke atas, bukankah begitu? Kami di atas 
juga tidak enak rasanya, turunlah ke bawah. (Tersenyum) Turun ke bawah apakah 
masih dapat berkultivasi lagi? Jangan kehilangan kesempatan takdir ini. Ada kesulitan 
apa? Coba pikirkan, bukankah karena kurang menaruh perhatian pada kesempatan 
takdir Xiulian sendiri, kurang menaruh perhatian terhadap Fa, kurang menaruh 
perhatian terhadap jiwa sendiri. Bila benar-benar memahami semua ini tentu dapat 
melakukannya dengan baik. 

Pengikut: Pengikut di luar negeri mempunyai misi khusus yang menyebabkan mereka 
memperoleh Fa di luar negeri. Sekarang pengikut Dafa sedang melakukan pekerjaan 
media, apakah kita sebagai pengikut harus lebih banyak keluar mengerjakan media? 
Menurut pemahaman saya, pengikut di luar negeri semua harus mengerjakan media. 

Shifu: Siapa bilang? (Hadirin tertawa) Yang tadi saya katakan ialah pengikut Dafa 
semua sedang membuktikan kebenaran Fa sesuai kecakapan masing-masing. 
Misalnya mengerjakan media, saya dapat menulis artikel, mengerti bagaimana 
mengelola media, atau sanggup menarik iklan, atau dapat melakukan pekerjaan 
pendukung lainnya untuk media, itu berarti anda telah memiliki syarat untuk 
mengerjakan media, maka anda kerjakanlah. Bukankah setiap orang juga sedang 
memanfaatkan kemampuan sendiri mencari posisi pembuktian kebenaran Fa yang 
cocok dengan diri sendiri? Bukan semua orang melakukan hal yang sama. Bukankah 
saya tadi masih mengatakan? Jalan besar tanpa bentuk, setiap orang juga sedang 
inisiatif membuktikan kebenaran Fa di tengah lapisan masyarakat yang berbeda, di 
tengah pekerjaan yang berbeda dan di tengah kecakapan berbeda yang dimiliki diri 
sendiri, bukankah demikian? 

Pengikut: Di saat belajar Fa dengan pengikut cilik, ada sebagian huruf tidak dapat 
dibaca maka dilewati saja, apakah ini masih diperbolehkan? 

Shifu: Huruf yang tidak dikenal boleh ditanyakan, saling memberi tahu. Bila semua 
anak-anak juga tidak mengenalnya, maka dilewati juga tidak apa-apa, sesudahnya 
tanyakan pada orang dewasa, ini juga merupakan sebuah proses. Jika di saat belajar 
Fa menemui huruf yang tidak dikenal, lalu kita stop hari ini tidak belajar lagi, besok 
setelah ditanyakan jelas baru belajar lagi, ini juga tidak benar. 

Pengikut: Planet bumi yang lalu apakah ada partai garang dan roh jahat? 

Shifu: Tidak ada, mereka hanyalah produk belakangan ini dari planet bumi ini. Partai 
garang ini setelah diciptakan mampu bertahan selama seratus tahun lebih, mereka 
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kekuatan lama merasa sudah sangat sulit. Karena dia bertentangan dengan alam 
semesta, kehidupan dari segenap alam semesta semua bermusuhan dengannya, ingin 
membasminya. Ada orang merasa Amerika dan masyarakat Barat ingin mengalahkan 
partai jahat, itu bukanlah manusia yang ingin mengalahkan partai jahat, melainkan 
refleksi kekuatan alam semesta di tempat manusia ini, manusia sendiri juga menentang 
revolusi kekerasan, perjuangan kelas, perangkat semacam itu yang dipropagandakan 
oleh partai jahat. 

Pengikut: Manusia biasa tidak Xiulian, ruang lain mereka bagaimana keadaannya? 

Shifu: Tak usah peduli bagaimana keadaan manusia biasa yang tidak Xiulian, apakah 
masih ada ruang lain juga sulit dikatakan, banyak orang ruang lainnya sudah musnah 
di tengah perbuatan jahat yang dilakukan. Ada yang masih punya, ada yang sudah 
tidak punya lagi. 

Pengikut: Saya adalah pengikut Dafa Taiwan yang ada di Amerika Utara, pengikut 
Dafa Taiwan kirim salam kepada guru terhormat. 

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

Pengikut: Praktisi yang mengajukan permohonan di depan konsulat Tiongkok di San 
Francisco bolehkah membagikan "Sembilan Komentar" kepada orang Tionghoa dan 
orang negara lain yang datang ke konsulat Tiongkok? 

Shifu: Tentu boleh. Berbicara tentang masalah "Sembilan Komentar," saya katakan 
lagi kepada anda sekalian. Begitu "Sembilan Komentar" muncul, ada lagi sejumlah 
orang mengatakan kalian berpolitik, di antara praktisi juga ada sebagian di bawah efek 
rasa takut juga mempunyai pikiran semacam ini. Apa yang anda takuti? Jika "Sembilan 
Komentar" bukan hal yang Shifu suruh lakukan, dapatkah dilakukan di tengah pengikut 
Dafa? 

Apakah anda sekalian tahu mengapa menyebarkan "Sembilan Komentar?" 
Sejak hari dimulainya penganiayaan, pengikut Dafa di seluruh dunia termasuk daratan 
Tiongkok tiada hentinya menulis surat kepada sentral partai komunis jahat. Setiap 
orang dari tujuh anggota komite tetap politbiro, termasuk pentolan iblis, setiap hari 
harus membakar setumpuk besar surat-surat. Pentolan iblis setiap hari harus 
membakarnya satu keranjang. Mengklarifikasi fakta kepada dia dan menasihati dia 
jangan melakukan penganiayaan, dia masih bersikeras ingin menganiaya. Akhirnya dia 
tetap mulai melakukan penganiayaan ini pada 20 Juli tahun 99. Kalau begitu, saya 
masih beri kesempatan pada dia. Sekali lagi mengklarifikasi fakta kepada dia, di tengah 
penganiayaan juga sudah memberikan waktu satu tahun kepada dia. Dalam surat 
disinggung tentang hubungan untung rugi penganiayaan terhadap dia dan negara ini, 
bahkan hubungan untung rugi terhadap partai garang ini, semua sudah dibicarakan 
dengan sangat jelas, dia masih bersikukuh ingin menganiaya. Maka dapat dikatakan, 
penganiayaan ini telah berjalan selama satu tahun tidak dapat dihentikan dengan kata-
kata nasihat, masih ingin menganiaya lebih lanjut. Maka pengikut Dafa lalu menyatakan 
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kepada seluruh dunia, bahwa pentolan iblis inilah yang bertindak atas kehendak sendiri 
dengan memanfaatkan kekuasaan partai jahat untuk menganiaya praktisi Falun Gong, 
badut kecil ini benar-benar menganggap dirinya sebagai kaisar, kecemburuannya, 
mentalitasnya yang abnormal, kegilaannya yang tanpa rasio telah menyebabkan 
penganiayaan ini. Comot dan perlihatkan dia di depan rakyat seluruh dunia, agar 
seluruh dunia mengenali badut kecil yang kehilangan rasio ini, penganiayaan masih 
belum berhenti maka tuntutlah dia di seluruh dunia. Anda jangan melihat dia begitu 
jahat, namun nyalinya amat kecil, di saat begitu melihat bencana datang menjelang 
sudah ketakutan bukan main. Namun badut kecil yang sudah kepalang tanggung ini 
juga dikuasai oleh roh jahat dari partai jahat serta setan kacau-balau yang busuk itu, 
mereka memanfaatkan pikiran buruknya lebih lanjut menganiaya praktisi Falun Gong. 
Penganiayaan masih belum juga berhenti, maka pengikut Dafa mengekspos dan 
menuntut dia di seluruh dunia dengan skala yang lebih besar dan lebih mendalam. Kali 
ini membuat dia tidak punya muka untuk bertemu orang. Di seluruh dunia tidak ada 
satupun pemimpin negara yang begitu buruk, di dalam sejarah Tiongkok tidak ada 
satupun raja yang kebusukannya sudah terkuak habis-habisan oleh massa rakyat di 
saat ia masih menduduki tahta, terutama perbuatannya yang terbawa oleh mentalitas 
abnormal lebih-lebih membuat orang merasa muak. Tak peduli kaisar Qin Shi Huang 
baik atau tidak, orang-orang juga mengkritiknya setelah ia meninggal dunia, tidak ada 
seorangpun yang sudah dikorek kebusukannya sampai akar oleh massa rakyat di saat 
dia masih menduduki jabatan, busuknya bukan kepalang. Banyak petinggi negara di 
seluruh dunia juga sedang mengomentari dia, menganggap dia berpenyakit mental, 
tidak waras, adalah seorang manusia badut yang rasionya tidak sehat. 

Orang Xiulian melangkah di atas jalan Dewa, tidak menjadikan manusia sebagai 
musuh, sedapat mungkin menyelamatkan semua makhluk hidup, engkau jahatnya 
sudah tak tertolong lagi juga tidak boleh membiarkan engkau terus menganiaya seperti 
ini. Anda sekalian telah melihat dia diganti memang sudah sampai waktunya 
penggantian, sesungguhnya karena gilanya sudah keterlaluan maka kekuatan lama 
menurunkannya. Kekuatan lama tahu hal-hal buruk yang dia lakukan sehingga takut 
diadakan perhitungan, maka ingin menyisipkan pengikut dia di kalangan atas partai 
jahat, kekuatan lama merasa dengan cara begini justru dapat menyeimbangkan 
kekuatan. Dan juga situasi demikian akan membuat unsur-unsur partai jahat timbul ke 
permukaan, karena mereka memang saling memperalat. Dengan demikian, pengikut 
Dafa seyogianya menyingkap partai jahat ini, agar orang-orang tahu mengapa partai 
jahat ingin menganiaya Falun Gong, partai jahat itu apa, Falun Gong itu apa. Perihal 
Falun Gong itu apa, pengikut Dafa senantiasa juga menjelaskan, maka kalian juga 
menjelaskan sejenak partai jahat itu apa. 

Tujuan pengikut Dafa melakukan hal ini bukan untuk menjatuhkan partai jahat. 
Lebih-lebih bukan ingin meraih suatu kekuasaan. Pengikut Dafa menyingkap dia 
adalah supaya orang-orang melihat jelas watak hakikinya, jangan lagi memberi 
dukungan padanya menganiaya Falun Gong. (Tepuk tangan) Ini adalah tujuan kita. 
Akan tetapi, Fa Buddha juga adalah khidmat, satu hal begitu telah diputuskan, hal yang 
telah dilakukan, tentu dilakukan hingga tuntas. Oleh sebab itu saya juga tahu, setelah 
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munculnya "Sembilan Komentar," sekali fakta sebenarnya diperlihatkan di depan 
orang-orang di dunia, diperlihatkan di depan orang-orang Tionghoa, partai jahat PKT ini 
pasti akan tercerai-berai. Bagaimanapun ini adalah keampuhan Fa Buddha. Tentu saja, 
dahulu saya pernah mengatakan, bukan humor, bahwa "Sembilan Komentar" jika tidak 
mampu kita masih ada cara lainnya. (Tepuk tangan) Kita tidak akan menggunakan 
kekerasan apa pun, kita akan menggunakan segala cara damai untuk menghentikan 
penganiayaan ini. Ada sebuah ungkapan disebut "Fa Buddha tiada tepi," bila tidak 
percaya kita lihat saja. (Tepuk tangan) 

Tentu saja "Sembilan Komentar" sudah cukup (tersenyum). Karena sejak partai 
jahat ini mulai menganiaya Falun Gong, Dewa sudah menetapkan untuk membasminya, 
maka masalah percaya atau tidak terhadap partai jahat niscaya telah menjadi kunci 
bagi setiap orang di Tiongkok apakah mereka kelak disingkirkan atau tidak. Di dalam 
klarifikasi fakta, "Sembilan Komentar" ini telah memerankan fungsi semacam ini. 
Semua Dewa juga telah melihat hal ini, maka di tempat Tiongkok itu, segenap 
kehidupan tingkat tinggi, Dewa positif, Dewa negatif, tak peduli asal-usul dan tujuannya 
apa, semua sedang memanfaatkan manusia biasa untuk menyiarkan "Sembilan 
Komentar." Tidak hanya pengikut Dafa yang mengantarkan "Sembilan Komentar" ke 
daratan Tiongkok, manusia biasa juga sedang memasukkannya dalam jumlah besar, 
bahkan ada yang menggunakan peti kemas. Lagi pula ada banyak pabrik percetakan 
manusia biasa juga sedang membuat dan mencetak "Sembilan Komentar" dalam 
jumlah besar. Dewa pun sedang melakukan hal ini, bukan hanya kalian pengikut Dafa 
yang memerankan fungsi begini di dalam penyelamatan makhluk hidup. Manusia biasa 
juga sedang melakukan, banyak manusia biasa juga sedang melakukan. Partai jahat 
menganiaya orang-orang Tionghoa sudah sekian banyak tahun, selama tahun-tahun 
tersebut partai jahat dalam masyarakat Tiongkok sejak dia berdiri hingga kemudian 
berkali-kali mencetuskan gerakan, telah mencelakakan lebih dari dua pertiga orang-
orang Tionghoa, ada banyak orang juga menyimpan dendam terhadap partai jahat. 
Bagi sebagian orang di Tiongkok betul-betul adalah dendam kesumat yang mendalam. 
Orang-orang tersebut juga sedang melakukan, para Dewa juga sedang mencari segala 
kesempatan untuk menyiarkan "Sembilan Komentar." Anda sekalian coba lihatlah, 
partai jahat segera juga tamat riwayatnya. (Tepuk tangan) Karena dipertahankan atau 
disingkirkannya manusia, berkaitan dengan masalah dapat dipertahankan atau 
tidaknya kehidupan tingkat atas, itu adalah kelompok kehidupan yang raksasa, bahkan 
hampir semuanya mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung 
dengan seluruh kehidupan badan langit. 

Lalu ada yang mengatakan, orang negara lain apakah perlu menyatakan 
mundur dari partai? Orang negara lain bukan masalah besar. Partai jahat di Eropa 
Timur tercerai-berai dikarenakan orang-orang menentang partai jahat tersebut, orang-
orang di sana sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Orang Tionghoa 
belum, orang Tionghoa harus membuat pernyataan, tak peduli menggunakan cara apa 
pun anda harus secara terbuka menyatakan bahwa anda ingin mundur dari partai jahat. 
Karena orang Tionghoa sejak mulai SD sebagai barisan pramuka, terus hingga menjadi 
anggota liga pemuda, anggota partai, anda sudah bersumpah di hadapan bendera 



 25

merah darah. Sumpah yang telah diikrarkan bukanlah hal yang sederhana. Dewa 
menganggapnya sebagai sumpah beracun yang pernah diucapkan, maka orang 
Tionghoa harus secara tegas menyatakan mundur, jika tidak, maka tidak dapat 
diperhitungkan. Anda mengatakan saya sudah menyatakan mundur dalam pikiran 
sejak dini, saya juga sudah tidak menyetor iuran partai. Tidak boleh, semua itu tidak 
berlaku. Manusia di bawah pengamatan langsung para Dewa di atas langit yang 
jumlahnya tak terhitung, ketika mengucapkan sumpah beracun terhadap langit di 
hadapan bendera merah darah itu, anda mengatakan telah menyerahkan seumur hidup 
anda, jiwa anda kepada partai jahat. Kata tersebut telah diucapkan, menyatakan 
sumpah beracun yang begitu besar, lalu anda ingin diselesaikan secara asal-asalan? 
Itu tidak dibenarkan, maka orang Tionghoa bila ingin masuk tahap berikutnya, tentu 
harus menggunakan cara pengunduran diri dari partai yang terbuka, harus ada 
pernyataan dengan perbuatan, bila tidak ada pernyataan dengan perbuatan tidak 
dibenarkan. 

Pengikut: Kami praktisi Vietnam sedang menerjemahkan "Zhuan Falun," selalu merasa 
terjemahannya tidak akurat, sudah berjalan dua tahun lebih. Mohon Shifu memberi 
petunjuk yang jelas. 

Shifu: Perihal menerjemahkan Zhuan Falun, coba tanyakan pada praktisi yang berjenis 
bahasa lain, mungkin anda dapat mengerti, anda ingin menerjemahkan akurat 
sepenuhnya adalah tidak mungkin, tentu saja jika menggunakan bahasa Vietnam yang 
semula hampir tidak perlu diterjemahkan, karena pada waktu itu di benua Asia hampir 
semuanya menggunakan huruf Tionghoa, tetapi belakangan setelah orang Perancis 
menciptakan huruf semacam ini kepada orang Vietnam, maka telah memisahkan 
kebudayaan kuno orang Vietnam dengan cara pemikiran manusia modern. Orang 
Vietnam masa kini memang telah dipengaruhi dalam cara pemikiran, huruf modern 
hampir tidak ada kandungan makna, maka di saat menerjemahkannya sulit 
diterjemahkan dengan akurat, maka gunakanlah cara terjemahan bahasa Inggris atau 
jenis bahasa lainnya. Arti permukaan sedapat mungkin disampaikan dengan jelas 
sudah cukup, prinsip hukum tingkat tinggi tidak perlu diterjemahkan, kandungan makna 
tingkat tinggi direfleksikan oleh Fa, yang merupakan refleksi kandungan makna dari Fa 
pada taraf kondisi yang berbeda. 

Pengikut: Bagaimana menguasai perihal berinvestasi dan berspekulasi. Pengikut 
mengalami masalah ini dalam pekerjaan. 

Shifu: Sebagai pekerjaan di tengah manusia biasa, anda tidak dapat mengatakan itu 
adalah Xiulian. Walaupun anda adalah pengikut Dafa, pekerjaan anda di masyarakat 
bukanlah Xiulian, tetapi Xiulian anda akan terefleksi di tengah pekerjaan masyarakat 
anda, beginilah hubungan di antaranya. Apa pun yang anda lakukan dalam pekerjaan 
di tengah masyarakat manusia biasa, anda juga harus melakukannya menurut 
ketentuan dan cara dari masyarakat manusia biasa, demikianlah kiranya. Perihal apa 
garis pembatas antara berinvestasi dan berspekulasi, ini adalah kondisi masyarakat, 
para praktisi sedapat mungkin tanganilah dengan baik. Anda merasa ada kesempatan 
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bisnis, ada kesempatan maka anda lakukanlah. Ada kesempatan berinvestasi masih 
belum tentu berarti berspekulasi, masih belum tentu yang dimaksud berspekulasi, 
karena perkembangan perdagangan dari masyarakat manusia ini, khususnya sampai 
masa akhir-akhir ini, sepertinya dalam segala bidang sudah penuh, yang datang 
kemudian seolah-olah sulit untuk memijakkan kaki, saat menemukan satu kesempatan 
tentu adalah kesempatan berbisnis. Maka hal-hal tersebut anda sekalian pahamilah 
dengan jelas sudah cukup, pekerjaan itu sendiri bukan merupakan Xiulian. 

Pengikut: Saya tidak dapat mengikuti proses maju pelurusan Fa, di antara tiga hal, 
klarifikasi fakta tidak dilakukan dengan baik, rasanya sangat cemas. Dengan saya 
tekun belajar Fa dan menghafal Fa, dapatkah menerobos dengan cepat? Saya 
mewakili pengikut Dafa Fengtai kota Beijing kirim salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! Belum dilakukan dengan baik lakukanlah 
secara perlahan, tahu memanfaatkan waktu pertanda baik. Cemas tidak ada gunanya, 
cemas juga berupa keterikatan. Tidak perlu cemas, lakukan saja apa yang harus 
dilakukan oleh pengikut Dafa. Lihat orang lain bagaimana melakukan maka anda 
lakukanlah seperti itu. Lambat laun akan terintis sebuah jalan anda, lambat laun anda 
akan melakukannya dengan menggunakan cara anda sendiri. 

Pengikut: Praktisi berbahasa Peru dan Spanyol kirim salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) Sekarang praktisi di 
Amerika Selatan juga berangsur-angsur menjadi banyak, mereka yang lebih lama juga 
berangsur-angsur mulai menjadi dewasa, semua ini adalah hal yang baik. Pengikut 
Dafa hampir sudah menjadi harapan satu-satunya bagi manusia di setiap daerah. Anda 
jangan melihat secara permukaan masyarakat ini masih sedang beraktivitas, setiap 
usaha dan profesi seolah-olah tidak merasakan apa-apa terhadap keberadaan pengikut 
Dafa, bukan demikian. Dewa dan makhluk hidup dalam alam semesta semua sedang 
mengamati, posisi pengikut Dafa dan fungsi yang diperankan, semua itu berhubungan 
dengan eksis atau musnahnya umat manusia. 

Pengikut: Media kita di saat menyingkap kejahatan PKT, bagaimana secara efektif 
meraih hasil agar manusia biasa dapat terus menerima dan mendukung kita? 

Shifu: Anda harus ingat, pikiran lurus anda dapat mengubah manusia biasa, bukan 
manusia biasa yang menggerakkan anda. Manusia biasa mengatakan sesuatu, atau 
mengganggu anda, anda jangan menjadikan beban dalam hati, anda lakukan saja hal-
hal yang ingin anda lakukan. Sumber pikiran manusia sangat rumit, lagi pula ada 
banyak orang adalah konsepnya yang berbicara, bukan pikiran sejatinya, bukan dia 
orang yang sebenarnya yang sedang berbicara. Maka kata-kata yang diucapkan 
acapkali terdengar benar namun salah, berbicara lain di mulut lain di hati, apa yang 
telah dikatakan segera sudah dilupakan oleh dia sendiri. Dia sendiri tidak 
memperhatikan kata-kata yang diucapkan, mengapa anda mau memperhatikan? Tak 
usah peduli apa yang dia katakan, perkataan anda bagi dia setiap kalimat juga berupa 
ledakan petir yang berbunyi nyaring. 
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Pengikut: Terdapat sedikit sekali praktisi lama dalam jangka panjang melakukan 
pekerjaan Dafa namun juga tidak belajar Fa dan berlatih Gong dalam jangka panjang, 
jika terus berlanjut apakah terhitung Xiulian? 

Shifu: Memang terdapat masalah ini, banyak pengikut Dafa merangkap beberapa 
pekerjaan Dafa yang harus dilakukan, pekerjaan pembuktian kebenaran Fa memang 
harus dilakukan, maka tidak punya waktu untuk belajar Fa, waktu untuk belajar Fa dan 
berlatih Gong juga sedikit, jika terus berlanjut memang tidak benar. Karena kita semua 
tahu, terutama praktisi daratan Tiongkok, di dalam lingkungan semacam itu, praktisi 
mana dapat melangkah dengan lurus, melangkah dengan baik, sepenuhnya 
mengandalkan belajar Fa. Jika anda tidak belajar Fa, pikiran lurus anda tentu kurang; 
tidak belajar Fa, perubahan pada permukaan anda jadi lambat, peran anda untuk 
mengekang kejahatan di tengah masyarakat menjadi lemah. 

Pengikut: Keadaan kekuatan lama sekarang bagaimana? Apakah hanya eksis demi 
meletakkan posisi pengikut Xiulian dan semua makhluk hidup secara benar? 

Shifu: Dikatakan terus terang adalah demi eksistensi mereka sendiri. Segala sesuatu 
yang mereka lakukan juga demi eksistensi mereka sendiri. Jika pekerjaan mereka yang 
mengendalikan pengikut Dafa berhasil dilakukan, maka alam semesta ini sama dengan 
tidak ada perubahan, masih sama seperti semula, beginilah keadaannya. Tetapi ini 
tidak dibenarkan, masa mendatang tidak mengakui segala sesuatu dari kekuatan lama 
itu, harus diubah. Sistem menyeluruh dari kekuatan lama sudah dimusnahkan, karena 
pelurusan Fa pada posisi paling tinggi sudah memusnahkannya, hanya benda-benda di 
permukaan di atas dunia yang dahulu ditinggalkan oleh kekuatan lama masih 
memerankan fungsinya, benda yang belum dimusnahkan masih sedang bergerak. 
Bagaimana tentang makhluk hidup, terutama bagaimana tentang manusia, mereka 
niscaya tidak peduli. 

Pengikut: Kehidupan dan manusia yang belum sadar segera akan disingkirkan, 
apakah mereka selanjutnya masih ada kesempatan memperoleh penyelamatan? 

Shifu: Kehidupan yang belum sadar sekarang bukankah masih ada waktu untuk 
menyadari? Perihal nanti, kami juga belum memberi kesimpulan. Pengikut Dafa 
seyogianya lakukanlah hal-hal pengikut Dafa, jika benar-benar ada yang tak tertolong 
lagi lalu disingkirkan, itu juga tidak ada yang patut dijadikan keterikatan, itu adalah 
kebutuhan pelurusan Fa. Ketika arus dahsyat pelurusan Fa datang bergulir juga tidak 
ada sesuatu ini maupun itu yang diutamakan, sama seperti menyapu bersih, dalam 
sekejap sudah selesai dilakukan. 

Pengikut: "Sembilan Komentar" disiarkan sudah hampir satu tahun, namun jumlah 
orang yang mundur dari partai setiap hari selalu berkisar 20 ribu orang, jika partai 
komunis jahat telah runtuh, apakah tepat adalah Fa meluruskan dunia manusia? 
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Shifu: Yang anda tanyakan adalah dua masalah. Jumlah orang yang mundur setiap 
hari selalu 20 ribu, dapatkah mencapai 80 atau 100 ribu? Bahkan jutaan atau lebih? 
Hal ini tadi sudah saya bicarakan. 

Jika partai jahat sudah runtuh, apakah tepat adalah Fa meluruskan dunia 
manusia? Sekarang hal ini masih merupakan bilangan yang belum diketahui. Jika 
sebelum Fa meluruskan dunia manusia partai jahat sudah runtuh, maka benar-benar 
akan muncul satu periode masyarakat masa kini yang tanpa kehadiran partai jahat, 
terutama di Tiongkok akan mendatangkan sejumlah masalah masyarakat manusia 
yang tanpa kehadiran partai jahat. Seandainya Fa meluruskan dunia manusia juga 
telah tiba, maka itu adalah kondisi jiwa tahap berikutnya dari umat manusia, semuanya 
bukan berupa apa yang anda sekalian pikirkan sekarang, juga bukan masalah yang 
dikhawatirkan manusia, sama sekali merupakan sebuah kondisi masyarakat manusia 
yang lain. Saya katakan dengan berganti sebuah sudut pandang, pengikut Dafa 
menyelamatkan makhluk hidup adalah belas kasih, kalian sedapat mungkin 
menyelamatkan makhluk hidup, jika kalian dapat menyelamatkan separuh dari manusia, 
Shifu akan benar-benar merasa gembira demi kalian. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, di daerah teluk (San Francisco) ada beberapa manusia 
biasa yang dengan aktif merusak dan memusuhi Dafa, pengaruh yang ditimbulkan di 
tengah manusia biasa sangat buruk, ini adalah faktor dari kami pengikut Dafa setempat 
belum melakukan dengan baik. Bagaimana agar kita dapat menanganinya lebih baik? 

Shifu: Bagi pengikut Dafa, kuatkan sedikit pikiran lurus, apa pun dapat diubah oleh 
pengikut Dafa, kejahatan juga dapat diberantas, orang jahat ini terhitung apa? 
Bukankah beberapa orang jahat itu berbuat atas pengendalian kejahatan? Di saat 
kejahatan telah disingkirkan, anda berdiri di depan orang tersebut, apakah dia berani 
mengatakan satu huruf "tidak" dari kata "tidak baik" itu? Terhadap Dewa dia tidak 
berani. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Mohon Shifu membicarakan sejenak hubungan antara tingkatan dan ruang? 

Shifu: Penerobosan tingkatan yang saya sebut adalah penerobosan ruang, setiap 
tingkatan adalah setiap lapisan ruang, demikianlah pengertiannya. 

Pengikut: Kelompok kecil kami selalu berdebat tiada henti terhadap penggunaan cara 
yang berbeda. Ada teman praktisi beranggapan cara yang digunakan sekarang tidak 
mempunyai prospek, terdapat banyak kekurangan, sedangkan cara dia baik, 
mempunyai prospek, juga dapat menghemat sumber tenaga manusia dan materi. 
Bolehkah mohon Shifu memberi petunjuk dengan prinsip Fa? 

Shifu: Hal yang begitu konkret yang dilakukan oleh pengikut Dafa masih ingin Shifu 
yang mengatakan, bukankah hal tersebut berarti saya yang melakukannya? Kalian tak 
lain hanyalah sepasang tangan saya, bukankah begini? Saya menginginkan kalian 
punya pikiran sendiri, tubuh sendiri, bagaikan seorang Dewa yang sempurna, anda 
harus melakukan apa yang anda sendiri ingin lakukan, hal-hal tersebut sendirilah yang 
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memosisikan, mempertimbangkan dan mengoordinasikan, saya percaya kalian dapat 
melakukan dengan baik. 

Pengikut: Pengikut Dafa berbagai daerah dari Fengtai kota Beijing, Jiangmen propinsi 
Guangdong, Chongqing, Dalian, Shen Yang, Zhengzhou propinsi Henan, Shanxi, 
Yunnan, Guizhou, Beijing, Jiangxi, Xian, Nanning Propinsi Guangxi, Shenzhen, Hunan, 
Universitas Lanzhou, Guangzhou, Shanghai, Shiyan propinsi Hubei, Tangshan, Yali-
Shangna, Vancouver, Vietnam, San Diego, Harbin propinsi Heilongjiang, Qiqi Haer, 
Daqing, Mu Danjiang, Xinjiang, Tianjin, Shijiazhuang, Qingdao propinsi Shandong, 
Anshan propinsi Liaoning, semua kirim salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Akhir-akhir ini ada 
beberapa pengikut Dafa daratan Tiongkok berturut-turut tiba di luar negeri, Shifu tahu 
semuanya, semoga anda sekalian di dalam lingkungan yang baru, juga harus 
melakukan dengan baik apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Biar di manapun 
anda juga adalah seorang pengikut Dafa. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Telah mengenali keterikatan diri sendiri, seperti sombong, iri hati dan lainnya, 
mengapa selalu juga tidak dapat disingkirkan? 

Shifu: Jika kalian benar-benar memandang begitu serius pada hal-hal tersebut, maka 
dapat mengekangnya, dengan demikian anda dapat melemahkannya, perlahan-lahan 
menyingkirkannya secara tuntas. Jika anda merasa saya sudah tahu, juga sangat 
cemas, namun dalam kenyataan anda belum benar-benar mengekangnya dan 
meredamnya, sesungguhnya anda hanya berhenti pada aktivitas pikiran yang sekadar 
melihat dan merasakan, anda tidak ada perbuatan yang mengekangnya. Dengan kata 
lain, anda hanya terpikir namun tidak berkultivasi secara nyata. Masih ada satu hal, 
anda katakan saya sudah berkultivasi dengan sungguh hati, dalam kenyataan saya 
juga sudah melakukan demikian, namun tetap ada, memang ada keadaan seperti ini. 
Karena benda yang terpelihara dalam jangka panjang juga telah dibelah-belah selapis 
demi selapis oleh unsur-unsur yang ditekan ke bawah oleh kehidupan alam semesta 
lama, maka setiap diterobos satu lapis, terkikis satu lapis, diterobos satu lapis, terkikis 
satu lapis, maka dia semakin lama akan semakin lemah, semakin lama semakin sedikit. 
Dia tidak akan terkikis semuanya sekaligus, ada perwujudan semacam ini. Termasuk 
banyak sifat hati manusia biasa lainnya, juga ada perwujudan semacam ini. 

Pengikut: Mohon Shifu memberi petunjuk, apa perbedaan kondisi yang kadang-
kadang ditampilkan oleh pengikut berupa hati yang tak tergerak dan sikap apatis. 

Shifu: Xiulian memang ada kondisi berbeda yang direfleksikan, kadang-kadang anda 
bahkan benar-benar sulit membedakannya. Tetapi umumnya perwujudan dari hati yang 
sangat tenang adalah selalu bersikap sangat tenang dalam menghadapi banyak 
gangguan, tidak ada perasaan emosional dan tidak seimbang dari manusia biasa, 
hatinya amat tenang, juga tidak memengaruhi pekerjaan yang harus dilakukan oleh 
pengikut Dafa, ini mutlak berbeda dengan sikap manusia yang terpaksa karena apa 
boleh buat, tidak ingin bergerak atau sikap apatis karena bosan melihat sesuatu. 
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Pengikut: Ada sebagian praktisi kita belakangan ini sedang berinvestasi dalam bidang 
properti, pemikirannya juga baik, tetapi pengikut di dalam hati selalu ada sedikit 
ganjalan, rasanya membeli properti sambil menunggu kenaikan harga lalu dilepas lagi, 
apakah ini terlibat masalah judi? 

Shifu: Tidak sampai begitu serius, berbisnis memang adalah berbisnis, pengikut Dafa 
selayaknya berbuat dengan baik. Menyinggung tentang judi saya ingin bicarakan 
sejenak kepada anda sekalian masalah berdagang saham. Saham ini sebenarnya juga 
ada banyak macam. Seumpama saya telah membeli sekian saham dari suatu 
perusahaan, atau berinvestasi sekian saham, saham semacam ini hanyalah suatu 
investasi yang normal. Setiap bulan saya dapat kebagian laba tertentu, saya tidak 
berkecimpung mengikuti pergolakannya, ini tidak termasuk berdagang saham yang 
saya katakan itu. Yang saya maksud "berdagang" saham, kalian harus ingat, adalah 
"memperdagangkan" saham, setiap hari mengamati pergolakan indeks harga, hatinya 
betul-betul diangkat ke atas dan ditarik ke bawah oleh hal ini, (Hadirin tertawa) 
bagaimana anda Xiulian? Tidak mungkin Xiulian, hati anda berada di tengah saham 
bagaimana Xiulian? Keterikatannya begitu hebat, lebih hebat dari manusia biasa, 
bagaimana ini dapat dikategorikan orang Xiulian? Sama sekali tidak dapat Xiulian, yang 
saya maksud adalah ini. Jika kalian memiliki saham tertentu di suatu perusahaan, anda 
tidak usah melakukan apa-apa, tiap bulan cukup menerima uang, sejumlah besar 
waktu untuk melakukan hal-hal pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa, saya 
akan merasa amat senang. (Tepuk tangan) Ini bukan berdagang saham yang saya 
maksudkan, yang tadi saya bicarakan termasuk berbisnis properti juga demikian, bila 
ada kesempatan maka anda lakukanlah, tidak apa-apa, tentu saja anda ingin 
menunggu setelah harganya naik lalu dijual lagi. Tetapi kadang-kadang anda belum 
tentu dapat menguasai keberhasilan dengan begitu tepat, jika gagal lalu bagaimana? 
Semua ini adalah urusan manusia biasa, yaitu bagaimana anda memosisikan 
hubungan ini dengan baik. Semua ini adalah pekerjaan masyarakat manusia biasa, 
pekerjaan bukan Xiulian, tetapi Xiulian anda akan terefleksi di dalam pekerjaan anda. 

Pengikut: Mohon Shifu membicarakan hubungan antara berbagai bencana alam yang 
terjadi di dunia dewasa ini dengan proses maju pelurusan Fa. 

Shifu: Membicarakan hal-hal tersebut terasa lebih sensitif terhadap masyarakat 
manusia biasa, saya sebaiknya tidak membicarakan, juga tidak ada manfaatnya. Anda 
sekalian lihatlah masyarakat sekarang begitu rumit, hati manusia berubah jadi begitu 
buruk, moralitas dan perilaku manusia demikian buruk, dapatkah manusia tanpa 
bencana? Pasti akan ada bencana. Ini masih bukan sepenuhnya ditujukan khusus 
terhadap dosa atas penganiayaan pengikut Dafa, karma manusia sendiri juga semakin 
lama semakin besar. Tentu saja di dalamnya juga ada faktor yang ditujukan khusus 
kepada sikap manusia terhadap Dafa. Ada lagi yaitu daerah yang mengalami bencana 
semua adalah daerah yang tidak ada pengikut Dafa, di daratan Tiongkok semua adalah 
daerah yang terjadi penganiayaan serius terhadap pengikut Dafa. 
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Pengikut: Mohon tanya media yang dikelola oleh kita praktisi di Amerika Barat 
bagaimana membuktikan kebenaran Fa, untuk memerankan fungsi yang lebih besar? 

Shifu: Terlalu besar cakupan pertanyaan ini. Pengikut Dafa lakukan dengan baik apa 
yang harus anda lakukan, setiap praktisi yang ikut serta semua dapat secara inisiatif 
melakukan dengan baik apa yang harus diri sendiri lakukan, bersamaan harus 
berkoordinasi dengan baik, agar hal tersebut mengembangkan fungsi yang lebih besar, 
menghasilkan efek manfaat yang lebih besar, dalam penyelamatan makhluk hidup 
dapat benar-benar memerankan fungsi yang menentukan, itu adalah keberhasilan. 

Pengikut: Pengikut Dafa Taiwan kirim salam kepada Shifu. 

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

Pengikut: Pengikut di Taiwan selatan sedang mempersiapkan malam pertunjukan 
tahun 2006 NTDTV, telah menarik perhatian yang amat besar dari masyarakat Taiwan 
terhadap NTDTV. Penyelenggaraan NTDTV di Taiwan, mohon tanya Shifu apakah ini 
merupakan pengaturan Dewa? Di samping itu mohon Shifu membicarakan tentang 
kerugian prinsip langit yang dialami PKT dalam kasus satelit televisi Eropa. 

Shifu: Semua ini adalah urusan NTDTV sendiri, tidak bersifat umum. Hal-hal tersebut 
adalah hal yang baik sekali. Proses maju pelurusan Fa sudah sampai tahap ini, saya 
beri tahu anda sekalian, di samping Shifu, di samping pengikut Dafa, terdapat banyak 
Dewa positif, masih ada Dewa yang berbalik positif secara berkelanjutan, yaitu yang 
telah berubah, dia akan menyikapi pelurusan Fa dan pengikut Dafa secara positif, dia 
ingin sungguh-sungguh memperbaiki kesalahannya dahulu dan bantu memerankan 
fungsi yang positif, dengan demikian juga akan tiada hentinya menghasilkan efek 
manfaat yang positif. 

Kasus satelit televisi Eropa ini sudah berlalu sekian lama, saya tidak 
menyinggungnya lagi. Terhadap PKT jahat ada satu hal yang dapat dipastikan, PKT 
jahat di dalam masalah penganiayaan terhadap Falun Gong, biarpun dia melakukan 
apa saja, asalkan dia sekali melakukan satu hal, maka segera berubah menjadi hal 
yang memalukan, hal yang busuk. Mengenai hal ini Dewa sudah menetapkannya 
dengan harga mati. (Tepuk tangan) Karena sejarah bukan diperlihatkan kepada dia, 
kekuatan lama hanya memperkenankan dia memerankan fungsi yang menguji para 
praktisi, terutama sejarah sekarang ini adalah diciptakan demi pelurusan Fa, 
diperlihatkan untuk pengikut Dafa. 

Pengikut: Apakah boleh berprofesi sebagai penarik iklan bagi koran Dajiyuan? 

Shifu: Jika dengan menarik iklan dapat sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup anda, 
maka anda lakukanlah, ini juga merupakan profesi, tidak menjadi masalah. Karena 
koran Dajiyuan adalah media yang dikelola oleh para praktisi, dia sendiri bukan Xiulian, 
dia juga termasuk pekerjaan normal yang berpijak di tengah masyarakat. Termasuk 
pula perusahaan yang kalian kelola juga adalah sama. Seumpama saya mengelola 
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perusahaan bagi orang lain, bekerja di perusahaan orang lain dan bekerja di 
perusahaan sendiri, bukankah satu hal yang sama? Demikianlah prinsipnya. Akan 
tetapi, Xiulian anda akan terefleksi dalam pekerjaan. Media yang kalian kelola juga 
adalah diadakan demi membuktikan kebenaran Fa oleh pengikut Dafa, maka sudah 
pasti hal ini alangkah baiknya. Anda katakan saya mengelola iklan untuknya, agar dia 
bertahan hidup, dengan demikian bukankah anda telah melakukan apa yang harus 
anda lakukan bagi pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa? Ada yang 
mengatakan saya mengklarifikasi fakta dapat langsung menolong manusia, saya hari 
ini melakukan klarifikasi fakta membuat satu orang mengerti, orang ini dapat tertolong, 
hati saya amat senang. Sesungguhnya fungsi yang diperankan oleh media ini dalam 
menyelamatkan makhluk hidup juga terdapat satu bagian anda. Jika media ini ada 
seratus orang yang ikut serta dalam pekerjaannya, maka seratus orang yang 
diselamatkan dalam sehari oleh media ini pasti terdapat satu yang anda selamatkan. 
Koran setiap hari disebarkan, apakah hanya sebatas seratus orang? Bukankah berarti 
setiap hari selalu ada satu orang yang anda selamatkan? Pasti adalah demikian 
prinsipnya, karena anda sekalian bersama-sama telah mempertahankan koran ini, yaitu 
anda sekalian bersama-sama sedang mengklarifikasi fakta. 

Pengikut: Sejumlah tokoh gerakan demokrasi di luar Tiongkok secara khusus 
berpesan untuk kirim salam mereka kepada Shifu. 

Shifu: Jika demikian biarlah saya berterima kasih kepada mereka. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Mereka menyatakan hormat dan kagum terhadap Dafa dan pengikut Dafa. 

Shifu: Memang benar, selayaknya makhluk hidup, tak peduli sekarang pekerjaan anda 
apa, sesungguhnya bukankah semuanya adalah datang demi Fa? 

Pengikut: Saya merasa kekuatan lama pernah mengatur banyak unsur yang sangat 
buruk pada sebuah perguruan tinggi, kadang-kadang rasanya sangat sulit. Ini 
dikarenakan saya pribadi belum berkultivasi dengan baik atau berupa perasaan saja? 

Shifu: Belum tentu semuanya demikian. Kita campakkan dulu kekuatan lama jangan 
disinggung, masyarakat manusia yang kalian hadapi telah melewati sebuah proses 
yang rumit hingga mencapai tahap sekarang ini, pikiran manusia rumit, kondisi 
masyarakat rumit, dan juga banyak hal yang lurus dan menyimpang, baik dan buruk 
semua bercampur aduk. Menghadapi masyarakat dan orang-orang di dunia yang 
sedemikian rupa, pengikut Dafa ingin mengultivasi diri sendiri, ingin menyelamatkan 
makhluk hidup, maka yang terpampang di hadapan anda, yang diperlihatkan semua 
adalah kesulitan, ini adalah apa yang dapat anda lihat sekarang ini. 

Pengikut: Apakah kalangan industri dan niaga Amerika masih dikekang oleh unsur 
kekuatan lama? 

Shifu: Saya tahu masalah apa yang anda kemukakan, yaitu mereka pergi ke Tiongkok, 
tiada hentinya menanamkan modal dan mentransfusi darah bagi partai jahat PKT. Saya 
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katakan kepada anda sekalian, Shifu tidak menentang bangsa Tionghoa menjadi kaya 
dan kuat, saya berharap orang-orang di sana kaya dan tumbuh peradabannya. Yang 
saya tentang ialah kekuatan lama menghantarkan uang ke sana dalam jumlah besar 
semasa penganiayaan Falun Gong, kejahatan menggunakan uang tersebut untuk 
menganiaya pengikut Dafa, yang saya tentang ialah kesempatan dari perbuatan hal ini. 
Saat awal pengajaran Fa sayalah yang menetapkan agar Tiongkok menjadi kaya, 
selama beberapa tahun saya mengajarkan Fa, kekuatan lama menghalangi tidak 
memperkenankan terjadi pergerakan, tunggu sampai penganiayaan Dafa mereka mulai 
memasok uang ke sana, mengantarkan masuk dalam jumlah besar. Ketika saya tidak 
mengakui mereka berbuat demikian, mereka lalu berdalih bukankah engkau yang 
memperkenankan agar menjadi kaya? Mereka sedang memanfaatkan celah 
kekosongan pelurusan Fa, pada hakikatnya sedang melakukan apa yang ingin mereka 
lakukan. Kendati demikian pengikut Dafa juga telah melangkah maju, unsur-unsur 
positif semua sedang memerankan fungsi yang menentukan, perangkat kejahatan 
semacam ini juga sudah tidak berfungsi. Anda semua coba pikirkan, partai jahat segera 
akan runtuh, ekonomi Tiongkok ambruk lagi, bukankah dia sekali lagi melakukan hal 
buruk? Dia sekali lagi memanfaatkan celah kekosongan? Mereka memang berbuat 
secara demikian. Hal ini anda sekalian sementara jangan lagi dipedulikan, setelah 
partai jahat menguap, orang-orang Tionghoa masih harus bertahan hidup. 

Pengikut: Media bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris bagaimana agar dapat 
bekerjasama dengan lebih baik? 

Shifu: Media bahasa Tionghoa telah dikelola begitu lama waktu, yang bahasa Inggris 
atau bahasa lainnya boleh menimba pengalaman, sesungguhnya media bahasa Inggris 
sekarang sedang mengembangkan fungsinya, sejak pengelolaan koran sampai 
sekarang keadaannya relatif baik. Kesulitan pasti ada, perlahan-lahan akan semakin 
baik. Bekerjasama dengan baik adalah sangat penting, praktisi yang mengantar koran 
boleh dua jenis koran bersamaan diantar. Ada lagi yaitu sumber berita seluruh pengikut 
Dafa dimanfaatkan bersama. Semua ini merupakan kerja sama yang baik. Dalam 
aspek lain juga harus bekerja sama lebih lanjut dengan lebih baik, berkoordinasi 
dengan lebih baik. 

Pengikut: Di antara manusia biasa ada yang telah memahami tersebarnya "Sembilan 
Komentar" secara luas dapat mencerai-beraikan PKT, namun sekarang setiap hari 
kecepatan pengunduran diri dari partai hanya 20 ribu orang, bagaimana pengikut Dafa 
harus berbuat baru dapat meningkatkan hasilnya? Agar pengunduran diri dari partai 
bergulir seperti bola salju? 

Shifu: Saya pikir tidak akan selalu begini, seiring dengan masalah kita sendiri sudah 
teratasi dan efek "Sembilan Komentar" yang semakin besar, maka akan ada 
perubahan, sesungguhnya kejahatan dan orang jahat sudah hilang keyakinan diri. PKT 
ibarat sebuah benda buruk sebelum ditendang ke luar dari Tiongkok, tendangan itu 
sudah membuatnya melayang, akarnya sudah tercabut, sedang terlempar ke luar, 
segalanya juga sedang berubah mengikuti situasi. 
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Pengikut: Bagaimana supaya para praktisi semua dapat menaruh perhatian pada arti 
penting siaran radio "Suara Harapan" (Sound of Hope) terhadap Tiongkok? 

Shifu: Partai jahat PKT telah menjadikan "Suara Harapan," NTDTV dan Dajiyuan 
sebagai hal yang paling besar, maka mereka mengatakan Falun Gong punya "tiga 
media besar," yang dimaksud adalah "Suara Harapan," NTDTV dan Dajiyuan, dapat 
dibayangkan kejahatan terhadap Falun Gong takutnya bukan main. Memang betul, dia 
tidak takut pada Amerika, lebih-lebih tidak takut pada Eropa, dia takut pada Falun Gong, 
karena Falun Gong tahu apa gerangan dia, lebih jelas lagi seperangkat cara dia itu, 
juga tahu bagaimana mencerai-beraikannya. (Tepuk tangan) Jika tidak hentikan 
penganiayaan terus kerjakan sampai dia tercerai-berai. Sesungguhnya orang-orang 
Tionghoa semua tahu bagaimana partai jahat PKT eksis bertahan, gembong partai 
yang diperalat oleh kejahatan itu bagaimana mereka berpikir, orang yang berpikiran 
normal dalam masyarakat Barat tidak mengetahui akan hal ini, bahkan apa gerangan 
kebudayaan partai jahat, mereka juga tidak tahu. Maka saya katakan pada suatu hari 
partai jahat tiba-tiba sirna di Tiongkok, telah runtuh, pemerintah negara lain masih tidak 
tahu bagaimana dia runtuhnya. Bila anda ingin tahu apa gerangan partai jahat PKT, 
anda pertama-tama harus tahu bagaimana partai jahat PKT memikirkan masalah, 
bagaimana jalan pemikirannya, bagaimana dia berkata bohong. Jika hal-hal yang 
paling dasar ini anda juga tidak tahu, berita yang anda dapatkan semua adalah palsu. 

Pengikut: Mohon Shifu katakan sejenak kepada praktisi Dajiyuan bahasa Inggris 
bagaimana lebih lanjut melakukan dengan lebih baik? 

Shifu: Kalian dalam melakukan hal apa saja pada mulanya selalu akan ada tekanan 
dan kekurangan dari sumber daya manusia, sumber materi dan sumber modal ketiga 
aspek ini. Walau demikian, kalian bagaimanapun adalah pengikut Dafa, hal yang kalian 
lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Kalian 
seyogianya sudah melakukan, saya juga percaya anda sekalian tentu dapat 
melakukannya dengan baik, pasti dapat. Perihal bagaimana melakukan dengan lebih 
baik, anda sekalian harus sama-sama menelaah, membuka sebuah jalan yang kalian 
rintis. Saya menunggu kabar gembira dari kalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Setelah Dajiyuan berfungsi sebagai pijakan dan pendorong bagi "Sembilan 
Komentar," saya semakin dalam merasakan bahwa pengoperasian usaha sebuah 
media adalah amat penting, setelah mempunyai dasar pengoperasian usaha yang 
mantap, Dajiyuan baru dapat bersuara dengan tingkat kekuatan yang lebih besar. Hari 
ini mendengar Shifu membicarakan bentuk Xiulian yang berbeda, saya merasa 
peningkatan keahlian profesi kita berkaitan dengan peningkatan Xiulian, di antaranya 
termasuk penulisan berita, menyusun kolom, urusan akuntansi dan lainnya, bolehkah 
mohon Shifu lebih banyak memberi petunjuk bagaimana kita menangani 
pengoperasian usaha dan melakukan dengan lebih baik? 

Shifu: Yaitu seperti yang tadi saya katakan, ingin melakukan lebih baik maka harus 
berkoordinasi dengan baik, anda sekalian sungguh-sungguh bertanggung jawab 
terhadap setiap pekerjaan, bersama-sama mengangkat media kita. Bila anda semua 
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melakukan dengan baik maka media ini pasti akan dikelola dengan baik. Fungsinya 
untuk menyelamatkan makhluk hidup tentu besar. Seberapa banyak orang yang 
ditolong dalam penyelamatan makhluk hidup, terdapat pula satu bagian milik anda, 
karena itu adalah mulut kalian semua, adalah penyambung lidah dari kalian semua 
orang yang mengelola surat kabar. 

Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa Yunnan di daratan Tiongkok kirim salam 
kepada Shifu. 

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

Pengikut: Pengikut ikut serta dalam pekerjaan media, tetapi sering melihat minimnya 
sumber daya, misalnya pengaturan yang tidak sehat, kekurangan dana, tidak dapat 
berkomunikasi dengan lebih banyak praktisi agar lebih banyak orang dapat ikut serta, 
terhenti pada suatu kondisi perbengkelan, tak tahu bagaimana menerobosnya? 

Shifu: Keadaan yang kalian hadapi sekarang memang adalah demikian, bila anda 
semua kuat pikiran lurusnya, berkoordinasi dengan baik, jalan ditempuh dengan lurus, 
segalanya akan menjadi baik. Sesungguhnya praktisi di daratan Tiongkok lebih sulit, 
pusat pengadaan materi secara keseluruhan tergolong bersifat perumahan, berada di 
mana-mana, dengan kata lain setiap orang juga sedang menempuh jalan sendiri, 
setiap orang atau dalam lingkup kecil melakukan koordinasi, semua sedang 
mengerjakan hal-hal ini. Bukankah saya tadi sudah mengatakan bentuk Xiulian adalah 
jalan besar tanpa bentuk? Termasuk pula hal-hal tersebut yang mereka lakukan dalam 
klarifikasi fakta juga adalah demikian. Bukan atas motivasi seorang kepala pembimbing 
lalu anda semua melakukan suatu hal, bukan demikian. Selain dalam keadaan khusus 
anda sekalian saling bekerja-sama melakukan suatu hal di bawah koordinasi menyatu 
oleh kepala pembimbing, setiap orang juga sedang dengan inisiatif menempuh jalan 
sendiri. Jika hal apa pun dilakukan secara menyatu, menuruti perkataan kepala 
pembimbing secara menyatu, semua orang melakukan secara sama dengannya, maka 
kepala pembimbing tersebut berhasil kultivasi menjadi sesuatu, kalian hanyalah 
sebagai makhluk warga di dalam dunianya. Saya tidak menghendaki kalian seperti ini, 
saya menghendaki setiap orang dari pengikut Dafa adalah raja, setiap orang juga 
merintis jalan sendiri, setiap orang juga mencapai buah status diri sendiri yang mandiri. 
(Tepuk tangan) 

Akan tetapi bicara sampai di sini saya ingin mengingatkan anda sekalian, bukan 
berarti Shifu telah mengatakan agar kalian semua menempuh jalan sendiri, lalu 
perkataan siapa pun tidak didengar lagi, di saat secara keseluruhan perlu berkoordinasi 
juga harus berkoordinasi dengan baik. Maka penanggung jawab di berbagai daerah 
harus mengembangkan fungsi secara sadar jernih dan arif, bila perlu anda sekalian 
juga harus bekerja sama dengan koordinator, bersatu padu memberi dukungan dengan 
baik. 
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Pengikut: Saya pengelola restoran, biasanya jarang ikut serta dalam klarifikasi fakta, 
hanya akhir pekan pergi berlatih Gong dan membantu Dajiyuan, apakah saya terhitung 
pengikut sejati? 

Shifu: Jika anda biasanya juga dapat memanfaatkan kondisi pekerjaan atau di saat 
bersinggungan dengan orang-orang di dunia tidak lupa mengklarifikasi fakta 
menyelamatkan makhluk hidup, lakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, 
belajar Fa tetap dijalani, tiga hal semua sudah anda lakukan, maka anda adalah 
pengikut Dafa. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Di daerah teluk (San Francisco) ada beberapa praktisi lama belakangan ini 
berturut-turut meninggal, tidak dapat bertahan sampai saat terakhir, bagaimana tentang 
balik asal posisi mereka? 

Shifu: Sesungguhnya saya dalam "Zhuan Falun" sudah mengatakannya sejak dini, 
walaupun tidak gigih maju, belajar Dafa juga tidak akan sia-sia, setelah melakukan 
pekerjaan Dafa juga tidak akan sia-sia dilakukan. Seberapa banyak yang dilakukan 
akan memperoleh sebegitu banyak, kecuali mereka yang telah meninggalkan Dafa, 
khususnya yang meninggalkan Dafa selama Dafa dianiaya sampai ia meninggal, itu 
tidak berlaku, yang demikian sudah tidak ada harapan lagi. 

Pengikut: Pengikut merasa mengklarifikasi fakta perihal "Sembilan Komentar" dan 
pengunduran diri dari partai jauh lebih sulit daripada dahulu mengutarakan fakta 
kebenaran Dafa, sering kali tidak berani diutarakan secara bersamaan, tak tahu di 
mana salahnya? 

Shifu: Kesalahan terletak pada pemahaman anda sendiri. Anda sendiri bahkan belum 
bisa mengerti mengapa mengerjakan "Sembilan Komentar," setidaknya belum 
memahami dengan jelas (Tersenyum). Pengikut Dafa mengapa harus menyebarkan 
"Sembilan Komentar?" Anda di dalam hati merasa saya mengutarakan "Sembilan 
Komentar" seolah-olah terlibat dalam politik, saya mengutarakan fakta penganiayaan 
Dafa lainnya, itu barulah mengutarakan hal-hal tentang Dafa, sesungguhnya waktu itu 
ketika menentang penganiayaan mengklarifikasi fakta tentang Dafa, bukankah juga ada 
banyak orang yang mengatakan anda berpolitik? Tujuan kalian menyebarkan 
"Sembilan Komentar" adalah menyingkap dan menghentikan penganiayaan partai jahat, 
bukan bertujuan menjatuhkan partai jahat. Selama penganiayaan belum berakhir 
pengikut Dafa terus menyebarkan "Sembilan Komentar," sampai akhirnya partai jahat 
PKT tercerai-berai dan penganiayaan berhenti baru stop, bukankah ini benar dan 
beralasan kuat. 

Pengikut: Pengikut Dafa Shanghai kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Pengikut Dafa Shanghai 
kirim salam kepada Shifu, membuat takut pentolan iblis yang nongkrong di sarang 
lamanya di Shanghai. 
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Pengikut: Pengikut Dafa sangat minim kesadarannya terhadap pemanfaatan iklan, 
apakah dengan demikian kejahatan mempunyai alasan untuk menghalangi sumber 
dana? 

Shifu: Tidak. Saya beri tahu anda sekalian, Dajiyuan di Amerika sudah merupakan 
media yang berpengaruh besar, tak peduli siapa pun, khususnya orang Tionghoa, 
semua ingin memahami Dajiyuan, semua ingin tahu berita di Dajiyuan. Tentu saja di 
dalam proses ini ada yang menentang, seiring dengan klarifikasi fakta yang terus 
menyentuh ke dalam, banyak orang juga sedang berubah. Media Dajiyuan sudah 
menjadi satu-satunya koran besar lintas negara yang mencakup seluruh dunia, sudah 
demikian keadaannya. 

Pengikut: Sekarang merasa waktu semakin lama semakin tidak mencukupi kebutuhan, 
mohon tanya Guru terhormat bagaimana menyikapinya dengan pikiran lurus, dapatkah 
memperpanjang waktu dengan pikiran lurus? (Hadirin tertawa) 

Shifu: Hal ini sulit sekali diwujudkan, kalian masih belum mampu mewujudkannya. 
Karena pelurusan Fa semakin cepat waktu juga semakin cepat, yaitu gerak maju 
pelurusan Fa semakin besar, kecepatan pergerakan badan langit juga ikut semakin 
cepat, kecepatan pergerakan seluruh alam semesta juga bertambah cepat, maka ia 
merupakan lingkup yang begitu besar. Tetapi tak peduli bagaimanapun, karena 
pelurusan Fa sudah memikirkan sampai tahap ini, maka pengikut Dafa kerjakanlah 
sedapat mungkin. Waktu memang akan terasa sangat pendek, kadang-kadang bangun 
pagi, dilanda kesibukan melakukan sedikit pekerjaan, sepertinya hari sudah gelap, 
mengapa waktu begitu pendek? Betul, kemampuan manusia tidak dapat mengejar. 
Karena kecepatan pelurusan Fa sangat pesat. Kita banyak orang masih ingat dulu 
selalu merasa satu hari ini sangat lama, saya sewaktu kecil sering mendengar orang 
berkata, mengapa hari masih belum juga gelap? Orang-orang bekerja sudah lelah, 
rasanya satu hari sangat lama terus saja bekerja. Sekarang tidak demikian, orang 
sekarang semua mengatakan belum mengerjakan apa-apa hari sudah gelap, ini adalah 
perbedaan terbesar yang dapat diketahui oleh manusia. 

Pengikut: Saya memperoleh Fa pada tahun 1998, ini adalah pertama kali saya 
mengajukan pertanyaan kepada Shifu dalam konferensi Fa. Mohon tanya anda, saya 
merasa selama beberapa tahun telah melakukan tidak sedikit pekerjaan, namun saat 
berbagi pengalaman dengan teman-teman malah sepertinya tidak ada sesuatu yang 
dapat dikatakan, apakah karena belajar Fa tidak mendalam, atau pikiran lurus kurang? 

Shifu: Kemungkinan adalah masalah yang menyangkut watak anda. Bila tidak ada 
yang dapat dikatakan maka banyaklah mendengar, lihat diri sendiri dengan orang lain 
terdapat jarak perbedaan apa, perbandingkanlah. Saling berbagi pengalaman adalah 
sebuah lingkungan bagi pengikut Dafa berada bersama-sama untuk saling maju ke 
depan, ini adalah sedikit waktu yang satu-satunya dari Xiulian kalian di dunia, dengan 
lingkungan di mana pengikut Dafa berada bersama-sama, yang berupa lingkungan 
Xiulian. Lebih banyak waktu anda adalah berada di tengah masyarakat manusia biasa, 
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Xiulian di atas dunia dengan tidak meninggalkan kebiasaan duniawi, maka waktu yang 
sedikit itu bagi pengikut Dafa adalah sangat berharga dan sangat langka. 

Pengikut: Menyampaikan artikel di internet dihalangi oleh kejahatan, situs internet 
dikuasai oleh mereka, dapatkah mendirikan sebuah situs internet lain di Amerika? 
Mohon Shifu memberi petunjuk, terutama yang berkaitan dengan artikel "Sembilan 
Komentar" diterjemahkan menjadi bahasa lain? 

Shifu: Ini tentu boleh, carilah jalan untuk mengatasi masalah ini. Sekarang situs 
internet juga banyak, situs internet yang dikelola oleh pengikut Dafa juga tidak sedikit, 
semuanya sedang memerankan fungsi. 

Pengikut: Setelah "Sembilan Komentar" dipublikasikan, pengikut mengerjakannya 
dengan segenap kemampuan. Selama itu istri juga telah menambah banyak 
penderitaan bagi saya, sehingga saya jatuh ke bawah, muncul karma penyakit yang 
agak berat, sekarang sewaktu-waktu berwujud sangat berat, sulit sekali untuk 
menanggung penderitaan yang didatangkan oleh istri saya, pengikut harap secepat 
mungkin melewati tahap cobaan ini. 

Shifu: Hadapi semua yang ada di depan mata anda selayaknya orang Xiulian, maka 
apa pun dapat berhasil dilewati. (Tepuk tangan) Anda seyogianya berpikir, jika seorang 
Dewa menghadapi masalah seperti ini bagaimana dia menyikapi? Di saat anda tidak 
berhasil melewati maka anda cobalah berpikir secara demikian, anda lewati secara 
demikian, sikapilah secara demikian. 

Pengikut: Praktisi Barat di Amerika apakah perlu mundur dari partai? 

Shifu: Ini tidak penting, tentu saja ada banyak praktisi sedang mengundurkan diri, 
praktisi di negara bekas Eropa Timur sedang mengundurkan diri. Karena mereka 
sudah sebagai pengikut Dafa, maka ia sendiri mundur atau tidak hal ini tidak penting, 
tetapi pengunduran mereka dari partai menyebabkan pengaruh yang sangat besar bagi 
kondisi bathin partai jahat PKT. 

Pengikut: Anda tadi menyinggung bahwa dalam klarifikasi fakta jangan bicara tinggi-
tinggi, maka media kita di dalam laporannya apakah harus menghindari penggunaan 
kata-kata "roh jahat komunis," dan "Dewa hendak membasmi PKT?" 

Shifu: Ini tidak jadi masalah, ini tidak tinggi. "Roh jahat komunis" tidak tinggi 
pengertiannya, saya sudah sedang mengupas masalah ini, sudah sedang menjelaskan 
masalah ini secara berangsur-angsur, di dalam "Sembilan Komentar" juga telah 
disinggung masalah ini. "Dewa hendak membasmi PKT" ini juga adalah kenyataan, 
adalah realitas, bila anda utarakan orang-orang dapat merasakannya, manusia 
mempunyai satu sisi yang mengerti. Yang saya maksud ialah hal-hal di dalam Xiulian 
bila anda utarakan dengan tinggi-tinggi, orang-orang tidak dapat terima, karena prinsip 
Xiulian berbalikan dengan prinsip manusia. Manusia merasa hidup nyaman adalah baik, 
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orang Xiulian merasa tidak nyaman adalah hal yang baik bagi peningkatan. Bukankah 
ini merupakan prinsip kebenaran di tengah prinsip kontra. 

Pengikut: Bagaimana mengetahui cita-cita luhur kita dalam sejarah? Saat belajar Fa 
membaca "Zhuan Falun" saya bisa mengingatnya, tetapi begitu jadi manusia biasa 
sudah lupa. 

Shifu: Setelah menjadi manusia biasa tentu tidak selayaknya mengetahui Fa, 
seharusnya dikatakan sekali bersinggungan dengan masyarakat manusia biasa sudah 
lupa diri sendiri adalah orang Xiulian, ini disebabkan pikiran lurus yang kurang. Cita-cita 
luhur apa yang telah diikrarkan dalam sejarah, ini tidak perlu tahu dengan begitu jelas, 
juga tidak usah dipedulikan. Anda hari ini adalah seorang yang telah memperoleh Fa, 
orang Xiulian tentu harus berbuat menurut tuntutan orang Xiulian. Perihal belajar Fa 
tidak bisa ingat itu tidak apa-apa, anda bilang sekali tidak bisa ingat, dua kali tidak bisa 
ingat, maka anda pelajari dengan penuh perhatian, pasti dapat diterobos. Jika benar-
benar anda telah mencurahkan perhatian namun masih tidak bisa ingat, itu adalah satu 
cobaan yang terbentang di depan anda. Jika bukan demikian, berarti anda tidak 
mencurahkan perhatian sehingga tidak bisa ingat, itu sudah merupakan masalah anda 
sendiri yang harus berupaya keras. 

Pengikut: Pengikut Dafa Shen Yang kirim salam kepada Shifu! (Shifu : Terima kasih 
kepada anda sekalian). Anda dalam "Zhuan Falun" mengatakan, melindungi setiap 
pengikut sampai dia sendiri dapat melindungi diri sendiri, tetapi banyak pengikut masih 
belum selesai menempuh perjalanan yang Shifu atur, sudah dianiaya hingga meninggal 
oleh kejahatan, bukankah almarhum berkultivasi dengan sia-sia? 

Shifu: Jika pengikut Dafa semua dapat berpikiran lurus dan berbuat lurus, biar dalam 
keadaan apa pun selalu menggunakan pikiran lurus memikirkan masalah, setiap 
pengikut Dafa tidak timbul rasa takut di hadapan penganiayaan, coba lihat siapa yang 
berani menganiaya anda? Seseorang yang sepenuhnya berpijak di atas Fa siapa pun 
juga tidak dapat mengusiknya, bukankah dengan demikian telah memiliki kemampuan 
melindungi diri sendiri? Sesungguhnya sebelum terjadi penganiayaan saya sudah 
mendorong para praktisi lama mencapai posisinya, termasuk praktisi baru yang datang 
kemudian, asalkan berpikiran lurus dan berbuat lurus, sudah sepenuhnya dapat 
melindungi diri sendiri. Hanya saja ada praktisi yang memang tidak memiliki pikiran 
lurus, apa pun sudah tersedia namun di tengah penganiayaan dia masih menggunakan 
pikiran manusia memandang masalah, masih setumpuk hal yang menjadi keterikatan, 
jadi ingin Shifu bagaimana? Apakah anda sepenuhnya telah merangkum hal yang 
harus anda lakukan di dalam pembuktian kebenaran Fa? Apakah itu berupa anda yang 
sedang Xiulian ataukah Shifu yang berkultivasi? Saya katakan sekali lagi, "Shifu di 
tengah penganiayaan melindungi pengikut Dafa, bukan seorang manusia biasa." 

Masalah ini saya sudah banyak kali mengutarakannya dengan sangat jelas di 
dalam ceramah Fa. Jika yang bersangkutan adalah praktisi yang keluar dari daratan 
Tiongkok, coba carilah ceramah Fa saya dalam beberapa tahun ini untuk dilihat, bila 
diungkapkan secara detail juga butuh waktu yang sangat panjang, ada banyak hal juga 
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sangat rumit, faktor pribadi dari masa lalu, serta unsur yang diatur oleh kekuatan lama, 
semuanya juga berhubungan dalam hal ini. 

Saya dahulu pernah berkelakar dengan anda sekalian, bahwa tokoh terkenal 
dalam sejarah semua adalah pengikut Dafa. Ini membuat pengikut Dafa merasa 
gembira, bahwa tokoh terkenal dalam sejarah adalah kita-kita. Akan tetapi di dalam 
sejarah banyak tokoh terkenal juga melakukan banyak pembunuhan, ada juga pengikut 
Dafa pernah menjadi perampok dalam sejarah, bahkan melakukan pembunuhan 
manusia dan pembakaran. Tentu sebagai pengikut Dafa, setelah anda Xiulian, Shifu 
dapat memberikan solusi kebaikan yang sempurna dan harmonis bagi masalah 
tersebut, semuanya dapat diselesaikan. Namun Xiulian adalah serius, walau Shifu 
dapat memberi solusi kebaikan atas masalah-masalah tersebut, juga membantu kalian 
membayar banyak hutang karma, tetapi hal serius yang begitu besar di dalam ujiannya 
yang menyangkut hidup dan mati terhadap praktisi Xiulian, bolehkah tidak tinggi 
tuntutannya? Praktisi yang tidak gigih maju tentu sangat sulit melewatinya. Hutang 
yang begitu besar, di dalam tahap kritis yang menyangkut hidup dan mati, tanpa pikiran 
lurus anda sudah ingin melewatinya, dapatkah diwujudkan? Ada sebagian praktisi 
daratan Tiongkok saat dianiaya sangat serius, anda bahkan tidak dapat menyikapi diri 
sendiri sebagai pengikut Dafa, dalam benak dipenuhi pikiran manusia biasa, di tengah 
penganiayaan berketerikatan pada hidup nyaman manusia biasa, coba katakan 
bagaimana dapat memperlakukan anda sebagai seorang Dewa? Hutang-hutang dalam 
sejarah itu bagaimana diperhitungkan? Dengan begitu saja sudah terlewati? Maka 
bermacam-macam sebab itu, faktor dari berbagai aspek itu, semuanya bukanlah dapat 
dipertimbangkan dengan hati manusia: Berkultivasi sudah sekian lama bukankah 
berkultivasi dengan sia-sia? Dengan begitu saja sudah dianiaya hingga meninggal? 
Bukankah Shifu melindungi pengikut Dafa? Bagaimana melindunginya? Betul, saya 
melindungi pengikut Dafa, tetapi anda di saat menjelang ajal bahkan tidak berpikir 
bahwa anda sendiri adalah pengikut Dafa, juga tidak berpikir masih ada saya Shifu ini, 
yang dipikir ialah: Saya sudah akan meninggal, bukankah ini adalah hidup sia-sia? 
Anak saya siapa yang mengurusinya? Istri saya haruskah kawin lagi? Saat dianiaya 
sangat serius, dia tidak berteriak memanggil "Shifu," dia berteriak "Aduh Ma, aduh Ma," 
bahkan berteriak pada langit dan bumi; ketika saya mencegah penganiayaan, para 
Dewa dari kekuatan lama dan alam semesta semua berkata: Anda meluruskan Fa 
harus punya prinsip, anda meluruskan Fa apa? Apakah anda mengambil hal yang tidak 
lurus untuk dijadikan pelurusan Fa? Apakah dia itu pengikut anda? Anda lihatlah, 
apakah dia menganggap anda sebagai Shifu? Semakin dianiaya hati manusianya 
malah semakin banyak. Bukannya di tengah penganiayaan semakin dianiaya semakin 
teguh, pikiran lurusnya semakin mantap dan menentang penganiayaan. Coba anda 
katakan ini bagaimana diatasi? Terus hingga meninggal dianiaya, dia juga belum 
memperlakukan diri sendiri sebagai pengikut Dafa. 

Untung sekali, Shifu mengakui apa yang telah dilakukan oleh pengikut Dafa. 
Yang dianiaya hingga meninggal, saya mengakui dia dianiaya hingga meninggal 
karena berkultivasi Dafa, walaupun satu tahap cobaan itu dia belum melewati dengan 
baik, saya juga tidak akan membiarkan dia berkultivasi sia-sia, (tepuk tangan) dengan 
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menggunakan segala sesuatu yang anda tanggung dalam penganiayaan juga tidak 
dapat dibandingkan dengan apa yang anda peroleh di kemudian hari. Memang benar 
ada praktisi yang sangat baik telah dimanfaatkan celah kekosongannya oleh kekuatan 
lama dan dianiaya hingga meninggal, di daerah teluk justru ada yang seperti ini, Shifu 
juga merasa amat sedih. 

Tentu saja pembicaraan ini bila diungkapkan terdapat banyak sekali sebab dari 
berbagai aspek. Seorang manusia jika dapat seperti Dewa, siapa pun tidak berani 
menganiayanya hingga meninggal. 

Pengikut: Demi mengurangi penderitaan sanak keluarga yang masuk penjara karena 
berlatih Gong, mengantarkan hadiah kepada kepala sipir, bagaimana memandang 
masalah ini? 

Shifu: Ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan besar, yaitu anda sedapat 
mungkin berbuatlah lebih lurus dan lebih baik. Jika kalian dapat melalui pikiran lurus 
dengan sangat kuat mengklarifikasi fakta, membuat kepala sipir itu menjadi baik. Itu 
jauh lebih unggul daripada anda mengantarkan hadiah. Perkataan memang diucapkan 
secara demikian, di dalam lingkungan yang begitu anda berbuat demikian, apakah 
anda memiliki pikiran lurus yang sangat kuat? Dapatkah anda memiliki pikiran lurus 
yang begitu kuat di bawah tekanan kejahatan? Ini adalah masalah besar. Memang sulit 
sekali. Tetapi kalian coba balik berpikir, bukankah sejarah manusia diciptakan untuk 
sekarang ini? Segala sesuatu yang ingin dihasilkan oleh pengikut Dafa bukankah diraih 
melalui semua ini? Maka dari seorang manusia ingin menjadi Dewa, bukankah harus 
ditempuh secara demikian? (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya mewakili seluruh pengikut Dafa dari regu delapan penjara wanita di 
propinsi Liaoning, kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. Sepertinya pengikut Dafa adalah "regu 
delapan" dari penjara itu? Seharusnya dikatakan "pengikut Dafa yang dianiaya oleh 
regu delapan penjara." Bukan "regu delapan" dari kita, pengikut Dafa tidak mengakui 
semua itu yang diatur oleh kekuatan lama, lebih-lebih tidak mengakui penganiayaan 
dari partai jahat. 

Pengikut: Tanggal 5 Juni tahun ini saya melihat mereka beberapa puluh pengikut 
mengeluarkan pernyataan bersama, berkultivasi Dafa dengan teguh, mengikuti Shifu 
sampai akhir. Mohon Shifu tenangkan hati. 

Shifu: Jika perkataan ini diucapkan tiga atau empat tahun yang lalu, saya benar-benar 
tidak tenang di hati, sekarang saya merasa tenang. (Tepuk tangan) Ketika itu apakah 
pengikut Dafa dapat melangkah ke depan di dalam penganiayaan ini, ada beberapa 
orang dapat melangkah ke depan, semua itu masih berupa bilangan yang belum 
diketahui. Walaupun ada Dewa yang melindungi, ada Shifu yang mengawasi, pengikut 
Dafa di tengah penganiayaan dapatkah berbuat seperti Dewa dengan pikiran lurus dan 
perbuatan lurus? Bila ingin melangkah ke luar dari keadaan ini harus mengandalkan 
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pikiran lurus yang teguh dari diri sendiri serta keyakinan teguh terhadap Dafa. Shifu 
dapat menanggung penderitaan bagi anda, bahkan rasa sakit anda saya juga dapat 
menanggungnya, tetapi di bawah tekanan yang berat ini dapatkah hati anda diletakkan 
dengan lurus? Anda menganggap diri sendiri sebagai Dewa, atau sebagai manusia? 
Apakah pikiran lurus anda cukup? Semua ini tergantung anda sekalian, tergantung diri 
sendiri. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, perbedaan tingkatan di antara praktisi ada 
kecenderungan bertambah besar, ada praktisi berulang-ulang dalam gangguan karma 
penyakit, tidak dapat diterobos dalam jangka panjang. Bagaimana kita meningkat 
secara keseluruhan dengan lebih baik? 

Shifu: Masalah ini saya dahulu sudah mengutarakannya banyak kali, banyak praktisi 
sesungguhnya juga sudah mengerti. Praktisi muncul karma penyakit yang parah, tak 
lain adalah untuk dua tujuan. Pertama ialah biar dia muncul keadaan seperti ini, lihat 
orang di sekitarnya bagaimana memandang hal ini. Lihat bagaimana hati anda 
bergolak, lihat apakah hati anda terusik, bukankah ini masalahnya? Jika hati kalian 
semua bergolak, wah, dia kultivasinya begitu baik, bagaimana dia bisa begini? 
Keterikatannya bangkit, hati manusia semua muncul ke luar. Ada yang berpikir: dia saja 
begini, apakah saya dapat berhasil? Berbagai macam sifat hati manusia semua bangkit 
ke luar. Maka kekuatan lama lalu berkata: kami melakukan hal ini betul bukan? Tujuan 
kami membiarkan karma penyakitnya begitu parah ialah untuk menguji mereka apakah 
berpikiran lurus atau bersifat hati manusia, kami telah berbuat betul bukan? Coba anda 
lihat pengikut anda, hati manusianya bukankah semua bangkit ke luar? Ada begitu 
banyak hati manusia yang bangkit ke luar, maka harus disingkirkan khusus terhadap 
hati manusia tersebut. Dengan demikian karma penyakit praktisi bersangkutan 
diperbesar, untuk melihat apakah kalian masih berkultivasi atau tidak. 

Saat muncul masalah apa pun anda semua hati tak terusik, setiap praktisi selain 
berperan sebagai pengikut Dafa, saya dapat membantu anda maka saya bantulah, tak 
ada apa pun yang dapat membuat gejolak; jika saya tidak dapat membantu, anda juga 
harus menyikapi masalah ini dengan pikiran lurus, apa yang harus dilakukan maka 
lakukanlah, tidak dijadikan keterikatan dengan menggunakan hati manusia, tidak 
memperdalam masalah ini di dalam pikiran, hubungan di antaranya ditata dengan 
benar, tidak memandang hal tersebut dengan sangat serius, terlihat amat tenang. 
Kekuatan lama merasa sungguh tidak berarti, orang-orang tersebut hatinya tak terusik. 
Bila orang-orang tersebut semua tak terusik hatinya, apa artinya hal ini? Maka tak 
dihiraukan lagi. Karma penyakit praktisi bersangkutan dengan seketika sudah sembuh. 
Ini adalah satu kasus. 

Tujuan yang satu lagi ialah menyangkut orang itu sendiri. Orang yang muncul 
karma penyakit dia sendiri bagaimana kultivasinya? Apakah dia mampu melangkah ke 
depan di bawah kondisi semacam ini dengan pikiran lurus yang begitu kuat? Benar-
benar menganggap diri sendiri seperti Dewa, apa pun sama sekali tidak dipedulikan. 
Saya ini hari lihat laporan di situs web Minghui, ada seorang praktisi kakinya dipukuli 
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hingga mengalami patah tulang yang meremuk, juga tidak dicocokkan sambungannya 
sudah dibalut dengan semen gips. Praktisi tersebut sedikitpun tidak berpikir bahwa 
dirinya akan menjadi cacat, sama sekali tidak memedulikan, setiap hari belajar Fa, 
pikiran lurusnya amat kuat, di saat agak bisa duduk segera berlatih Gong. Dokter beri 
tahu dia tulang patah yang meremuk itu belum dicocokkan sambungannya sudah 
dibalut dengan semen gips, ini semua adalah dilakukan oleh rumah sakit penjara, dia 
tak memedulikan itu, saya ingin bersila lutut berlatih Gong, meski sakit bukan kepalang 
masih bertahan, belakangan bersila ganda juga sudah tidak sakit lagi, akhirnya sembuh, 
sekarang bisa berlompatan tidak ada masalah apa pun, seratus persen sama seperti 
orang normal. (Tepuk tangan) Siapa dari kalian mampu seperti ini, kekuatan lama 
mutlak tidak berani mengusiknya. Siapa mampu seperti ini, dia tentu dapat melangkah 
ke depan dalam melewati cobaan. Apa yang disebut pikiran lurus? Ini tepat adalah 
pikiran lurus. 

Pengikut: Ada teman praktisi mengatakan bahwa "Sembilan Komentar" memiliki 
kekuatan Fa, apakah benar? 

Shifu: Memang benar. Perihal "Sembilan Komentar," anda semua tahu bahwa 
klarifikasi fakta, menyelamatkan makhluk hidup, mencerai-beraikan roh jahat partai 
garang, bukankah semua ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa 
di dalam pembuktian kebenaran Fa serta yang ingin dilakukan oleh Dafa dalam 
pelurusan Fa? Tentu ada kekuatan Fa. Tetapi kalian jangan menganggapnya sebagai 
Fa untuk dipelajari, (Hadirin tertawa) cukup dianggap sebagai bahan untuk memahami 
partai jahat. Tetapi ada sebagian praktisi yang pikirannya kacau dalam hal ini, dengan 
lebih banyak membacanya masih ada manfaatnya. Demikianlah kiranya. 

Pengikut: Ada beberapa orang yang datang dari negara Tiongkok juga sangat simpati 
dan mendukung Falun Gong, namun tidak ingin secara aktif mundur dari partai. 
Bagaimana membantu mereka secara lebih efektif, selain memberi mereka "Sembilan 
Komentar?" 

Shifu: Ada sebagian orang memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Saya tadi telah 
mengucapkan sepatah kata, seandainya kalian dapat menolong separuh dari manusia, 
itu sudah merupakan kesuksesan besar. Dapat juga dikatakan, ada banyak orang 
kalian sudah tidak dapat lagi menolongnya, ada banyak orang memang sudah tak 
tertolong lagi, ini juga adalah kenyataan; tetapi jangan dikarenakan mereka yang tidak 
dapat ditolong, lalu anda tidak melakukan lagi pekerjaan penyelamatan manusia, masih 
harus dilakukan. Lagi pula peristiwa ini masih belum sampai terakhir, tidak dapat 
diambil kesimpulan, bagi setiap kehidupan apakah dia masih mempunyai kesempatan 
atau tidak, ini masih merupakan bilangan yang belum diketahui. Seiring perubahan 
situasi secara keseluruhan, dia mungkin juga akan ikut berubah, sekarang ini hanyalah 
berupa perwujudan di dalam proses tersebut. 

Pengikut: Pengikut karena ada keterikatan, telah dimanfaatkan celah kekosongan oleh 
kekuatan lama dan roh jahat partai jahat, ketinggalan barisan selama satu dua tahun, 
kekuatan lama membuat saya berlatih Gong tidak ada efeknya, saya terus 
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menahannya. Saya ingin melalui belajar Falun Gong, melakukan dengan baik tiga hal 
yang Shifu serahkan, dengan ketat mengikuti Shifu meluruskan Fa, saya pasti dapat 
melangkah maju dengan tegak. 

Shifu: Betul, ini adalah betul, pikiran lurus jangan hanya terhenti di bibir saja, gigih 
maju dengan pikiran lurus dan perbuatan lurus barulah benar. Ketinggalan barisan satu 
dua tahun memang tidak pendek waktunya, tak peduli bagaimanapun, penganiayaan 
belum berakhir, yang belum melangkah ke luar dan belum mengikuti proses maju 
Pelurusan Fa, maka sekarang ini adalah kesempatan, lakukan dengan baik sedapat 
mungkin, beginilah kiranya, harus memanfaatkan kesempatan dengan ketat. 

Pengikut: Apakah penting bagi pengikut Dafa cilik membaca "Sembilan Komentar?" 

Shifu: Pengikut Dafa cilik di Amerika masih lebih penting belajar Fa, karena mereka 
belum pernah mengalami peracunan partai jahat. Yang berada di Tiongkok tentu lain, 
yang di Daratan Tiongkok tentu lain, yang di Amerika dengan banyak belajar Fa sudah 
cukup. 

Pengikut: Ada sebagian pengikut Dafa sangat terikat pada teknologi manusia biasa, 
mohon tanya Shifu bagaimana melepaskan keterikatan terhadap teknologi? 

Shifu: Jika bermaksud melakukan pekerjaan dengan baik, itu juga seharusnya tidak 
menjadi masalah. Jika karena hal ini sehingga memengaruhi pengikut Dafa 
membuktikan kebenaran Fa, itu sudah berupa keuntungan yang tak dapat menutupi 
kerugian. Pendek kata anda bagaimana memosisikan hubungan ini dengan baik, di 
samping dapat melakukan pekerjaan dengan baik, juga tidak memengaruhi pekerjaan 
pengikut Dafa. 

Pengikut: Dalam kata kunci (aba-aba) metode Gong terdapat "kera emas membelah 
tubuh," apakah maknanya sangat mendalam? Apakah menunjukkan para praktisi harus 
membedakan kemampuan kejahatan yang tersembunyi? Pengikut Dafa Guangzhou 
titip salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian, (tepuk tangan) sesuatu apa saja dalam 
Dafa bukanlah sederhana, apa pun ada kandungan maknanya, apa pun juga mungkin 
dijadikan sebagai petunjuk serta merupakan sebuah cara agar pengikut Dafa lebih 
dalam lagi memahami Fa. 

Pengikut: Banyak praktisi belakangan ini mulai berbisnis, mohon tanya Shifu apakah 
perlu bergegas berbuat demikian? 

Shifu: Jika kehidupan normal terdapat masalah, kalian mengatasi masalah kehidupan 
dengan cara tersebut, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi tak peduli 
bagaimana berbuat, juga tidak boleh lupa diri sendiri adalah pengikut Dafa, lakukan 
pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, sesungguhnya masalah ini 
adalah masalah yang sederhana. 
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Pengikut: Saya ingin merekam artikel baru yang anda sampaikan untuk kemudian 
didengar sendiri, bolehkah berbuat demikian? Bolehkah dibuatkan CD diberikan 
kepada sesama teman praktisi untuk didengar? 

Shifu: Tidak boleh, direkam untuk didengar sendiri juga tidak boleh. Saya sudah 
membicarakan banyak kali mengenai masalah ini, siapa pun juga tidak boleh 
sembarang merekam, lebih-lebih tidak boleh disebarkan. Maka saya setiap kali selesai 
ceramah, saya selalu akan menyusunnya menjadi buku, inilah tujuannya. Karena yang 
dibicarakan di sini adalah khusus ditujukan kepada praktisi di daerah ini, bagi daerah 
lain tidak ada efek secara langsung. Setelah disusun menjadi buku tentu sudah tidak 
sama, sudah bersifat umum, oleh sebab itu saya perlu merevisi buku, begitu buku 
sudah terbit, bagian yang direvisi dan bagian berbeda yang terdapat dalam rekaman 
suara atau gambar, akan menyebabkan kekacauan Fa. Siapa yang mengacaukan Fa, 
para Dewa sedang mengamati segala perbuatan kalian. Termasuk rekaman gambar, 
entar kalian semua harus serahkan kepada penyelenggara konferensi. Kalian jangan 
melakukan hal-hal ini, harus diperhatikan! Manusia biasa tidak dapat mengacaukan Fa, 
saya katakan pengikut Dafa sendiri jika berbuat tidak baik baru menyebabkan ancaman 
bahaya. Ada yang mengatakan saya di sini punya rekaman kaset ceramah Fa Shifu di 
suatu tempat yang tidak dimiliki oleh siapa pun, hanya ada satu punya saya sendiri, dia 
merasa puas dengan diri sendiri. Itu adalah sifat hati yang sangat jelek, sama sekali 
menyikapi masalah Xiulian dengan hati manusia biasa, sesungguhnya adalah sedang 
mengacaukan Fa, sedang memberi sinyal siap mengacaukan Fa, benda itu sekali 
dikeluarkan sudah berupa mengacaukan Fa, walaupun adalah ceramah Shifu. Anda 
semua tahu, teknologi sekarang ini, benda apa pun dapat direkayasa, mencuri langit 
menggantikannya dengan matahari, benda semacam rekaman suara itu bisa 
disambung kembali, bukankah partai jahat dalam menganiaya Falun Gong juga berbuat 
demikian? Anda kira permainan itu terjamin? Hanya yang dipublikasikan secara resmi 
di situs web Minghui, yang dicetak secara resmi menjadi buku, semua ini ada bukti bisa 
diselidiki, siapa pun tidak dapat mengacaukannya. Kekuatan lama sekarang tidak 
mengusik anda, tunggu di saat anda melangkah menuju tahap terakhir dari pencapaian 
kesempurnaan, pasti akan menghalangi anda karena hal ini, ketika itu menyesal pun 
sudah terlambat. 

Pengikut: Naga merah yang berupa manifestasi partai jahat PKT pada ruang dimensi 
tingkat rendah, berwujud naga Timur ataukah naga Barat? 

Shifu: Dia berwujud naga Timur ini, tapi kadang-kadang tampil dengan wujud naga 
Barat, bagi orang Barat dapat memahaminya. Ini adalah masalah kebudayaan, tidak 
ada pengaruh apa pun terhadap hakikinya. 

Pengikut: Ada sebagian praktisi melakukan pekerjaan Dafa dengan sepenuh hati, 
beberapa di antaranya telah mengalami bahaya yang mengancam jiwanya, ini mungkin 
karena mereka mengabaikan Xiulian diri sendiri, sehingga ada beberapa cobaan belum 
dilewati dengan baik. Tetapi justru karena mereka masih berupa orang yang sedang 
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Xiulian, tidak mungkin setiap cobaan dilewati dengan baik, mengapa Dafa tidak dapat 
melindungi mereka? 

Shifu: Anda sepertinya sedang mempertanyakan mengapa Dafa tidak melindungi 
mereka. Keadaan setiap orang sangat rumit, tidak berarti setiap tahap cobaan anda 
selalu dapat melewatinya sama saja dengan memiliki sedikit pikiran lurus. Ada yang 
justru harus dilewati dengan pikiran lurus yang cukup kuat, ada yang harus dengan 
melepaskan keterikatan terhadap hidup dan mati baru dapat dilewatinya. Apa yang 
dimaksud Xiulian? Yaitu ingin melangkah menuju Dewa! Shifu sudah menanggung 
segala apa pun untuk kalian, saat mengalami suatu bahaya Dafa juga melindungi, 
apakah di atas kepala anda terdapat sebuah payung pelindung? Tanpa penderitaan 
apa pun, betapa enaknya Xiulian ini, jika demikian siapa yang tidak ingin Xiulian? 
Sesungguhnya keadaannya sangatlah rumit. Ada praktisi pernah mengadakan 
perjanjian dengan kekuatan lama pada masa prasejarah, ia justru harus meninggal 
pada saat ini, jadi bagaimana? Ada praktisi keterikatan dasarnya masih saja belum 
disingkirkan, ini adalah masalah pokok apakah anda adalah seorang pengikut Dafa. 
Manusia biasa juga dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pengikut Dafa, 
namun tidak dapat diperlakukan sebagai pengikut Dafa untuk dibimbing. Ada praktisi 
telah dimanfaatkan celah kekosongannya oleh kekuatan lama, dia juga tidak ingin 
melepaskan keterikatan yang ada, tapi dalam melewati tahap cobaan sangat mungkin 
ini juga adalah cobaan besar yang menyangkut hidup dan mati, jadi bagaimana? Ada 
praktisi sudah mencapai akhir usia namun tidak gigih maju, masih ada sejumlah sangat 
kecil praktisi yang harus meninggal terlebih dahulu baru dapat dibenarkan, dan lain-lain. 
Jangan sekali-kali memandang Xiulian dengan hati manusia. 

Saya tadi masih mengutarakan, prinsip orang Xiulian dan manusia biasa adalah 
berbalikan, manusia menganggap hidup nyaman adalah hal yang baik, pengikut Dafa 
menganggap hidup nyaman adalah hal yang buruk bagi peningkatan, tidak nyaman 
adalah hal yang baik bagi peningkatan. (Tepuk tangan) Konsep yang mendasar ini 
apakah sudah anda ubah? Saat mengalami sedikit penderitaan, mengalami sedikit apa 
pun anda bahkan tidak dapat mengatasinya, akhirnya ketika menumpuk sampai sangat 
besar jadilah sebuah tahap cobaan besar, cobaan besar itu tidak dapat dilewati tanpa 
anda mengesampingkan jiwa anda, jadi bagaimana? Bahkan cobaan yang besar sekali 
kendati anda mengesampingkan jiwa juga tidak dapat menyeimbangi, kekuatan lama 
tidak melepaskan anda lewat, sedangkan pikiran lurus anda juga kurang, coba anda 
katakan bagaimana jadinya? Anda ingin Shifu bagaimana? Shifu melindungi anda 
dengan tanpa syarat, anda malah tidak gigih maju, bahkan sama seperti seorang 
manusia biasa! Anda berkata saya adalah pengikut Dafa, tetapi pikiran dan perbuatan 
anda persis adalah manusia biasa. Yang saya selamatkan sekarang adalah pengikut 
Dafa, tidak dapat tanpa sebab melindungi seorang manusia biasa. Lahir-tua-sakit-mati 
dari manusia biasa adalah prinsip langit, tidak boleh diganggu tanpa sebab. Apakah 
kalian tahu apa yang Shifu kerjakan sekarang? Saya sedang meluruskan hukum alam 
semesta, bagaimana saya meluruskannya? Dengan apa saya meluruskannya? 
Dapatkah saya menggunakan cara perbuatan yang tidak benar untuk meluruskan 
hukum alam semesta? Dengan tanpa syarat melindungi seorang praktisi Xiulian yang 
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tidak memenuhi syarat apakah berarti bertanggung jawab terhadap anda? Apakah itu 
meluruskan hukum alam semesta? Mengapa pengikut Dafa harus Xiulian, mengapa 
harus melewati cobaan? Mengapa harus kuat pikiran lurusnya? Mengapa harus 
menanggung penderitaan? Hanya dengan demikian baru dapat terhitung Xiulian. 
Sesungguhnya Xiulian adalah datang untuk menanggung penderitaan, bukan datang 
demi memperoleh perlindungan di dunia manusia. Belajar Dafa ada perlindungan, 
berkultivasi Dafa juga harus menanggung penderitaan. Ada praktisi mengatakan saat 
mengalami bahaya Shifu dapat melindungi, betul! Di saat berpikiran lurus dan berbuat 
lurus pasti akan dilindungi. 

Pengikut: Hari ini satu menit sebelum bertemu Guru Terhormat, tiba-tiba dalam benak 
saya muncul sekilas pikiran, "Shifu telah tiba, tepat berada di atas panggung," saya 
telah melihatnya, saya sangat terharu. Nenek tua buta huruf yang berusia 95 tahun 
sangat merindukan Shifu, setiap hari mengucapkan "Falun Dafa baik," "Zhen Shan Ren 
baik," "Salam untuk Shifu." 

Shifu: Sikap makhluk hidup terhadap Dafa tidak dituntut seperti seorang Xiulian harus 
begitu serius. Apa yang saya katakan tadi sangatlah serius, karena anda semua adalah 
orang Xiulian, terhadap masalah yang paling dasar ini bila masih belum dipahami 
dengan jelas, saya sudah harus dengan serius memberi tahu kepada kalian semua. 
Jika sebagai manusia biasa tidak perlu demikian, mereka hanya makhluk hidup yang 
mengibakan, yang harus diselamatkan. Anda haruslah menyelamatkan orang lain, jika 
anda sendiri melakukannya tidak baik tentu tidak benar, jika begitu tidak akan dapat 
menyelamatkan orang lain, bahkan diri sendiri pun tak akan terselamatkan. 

Pengikut: Pengikut Dafa daerah Barat sangat berterima kasih kepada Guru terhormat 
atas kehadirannya pada konferensi Fa ini dan memberi ceramah Fa. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! 

Pengikut: Praktisi yang pernah ke New York merasakan bahwa ritme kegiatan 
pembuktian kebenaran Fa yang dilakukan oleh pengikut di California kurang cepat, 
namun pengikut di California keadaan ekonominya baik, kemampuan kerja juga tinggi, 
bagaimana supaya pengikut Dafa daerah Barat dalam pembuktian kebenaran Fa dapat 
mengembangkan keahlian mereka dan memerankan efek yang lebih besar? 

Shifu: Yaitu seperti tadi yang dikatakan oleh praktisi tentang pencurian Koran, dan juga 
kekuatan kejahatan sangat dominan, serta ada beberapa orang merusak Fa; saya juga 
telah melihat daerah China Town 3  sana adalah titik kosong kalian dalam 
mengklarifikasi fakta serta membuktikan kebenaran Fa, sedangkan di sana justru 
adalah yang terpenting, adalah tempat terpenting kalian di daerah Barat, pada 
dasarnya kalian tidak memperhatikan daerah itu. Saya di sana berputar kian kemari 

                                                 
3 China Town: kawasan pecinan; lingkungan berkumpulnya komunitas Tionghoa di 
luar daratan Tiongkok. 
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tidak menemukan satu eksemplar koran Dajiyuan. Oleh sebab itu tentang hal-hal 
tersebut, kalian semua harus mengerti apa yang sedang dilakukan oleh pengikut Dafa. 

Pengikut: Setiap kali pemimpin senior Tiongkok mengunjungi negara-negara lain, 
apakah merupakan kesempatan baik bagi kita untuk mengklarifikasi fakta? 

Shifu: Tentu saja, pengikut Dafa melakukannya sesuai kondisi, melakukannya sesuai 
keadaan saat itu. 

Pengikut: Ketika pejabat Tiongkok mengunjungi Amerika, bagaimana kita menguasai 
tolok ukur dalam penuntutan terhadap mereka? 

Shifu: Yaitu terhadap mereka yang menganiaya Falun Gong sangat berat, dan tiada 
keinginan untuk bertobat, setelah menguasai bukti-bukti maka dapat dilakukan 
penuntutan. Sebenarnya menuntut orang-orang tersebut bukanlah tujuan kita, 
menuntut mereka adalah supaya mereka mengerti, bahwa melakukan penganiayaan 
bukannya setelah berbuat jahat lalu selesai perkara, tentu ada perhitungan, 
penganiayaan oleh kejahatan harus dihentikan, supaya mereka mengerti jangan ikut 
dalam penganiayaan, perihal ini kalian semua pasti harus jelas. 

Pengikut: Mohon Shifu membicarakan sejenak masalah penyelamatan yatim-piatu. 

Shifu: Masalah penyelamatan yatim-piatu jangan dilakukan dalam kegiatan praktisi, 
karena masalah tersebut perlu pemerintah Amerika yang tampil, juga jangan 
melibatkan tenaga yang lebih besar. Penyelamatan yatim-piatu adalah salah satu hal di 
antara seluruh kegiatan klarifikasi fakta, penghentian penganiayaan serta 
penyelamatan makhluk hidup yang dilakukan oleh pengikut Dafa, dan bukanlah 
masalah yang paling besar. Sekarang ada praktisi yang sedang menghubungi 
pemerintah Amerika. 

Pengikut: Baru-baru ini ada orang menyebarkan artikel dari asosiasi Agama Buddha 
Tiongkok yang mengkritik dan memfitnah Dafa. Tidak tahu bagaimana sebaiknya kita 
berbuat? 

Shifu: Terhadap orang-orang tersebut harus menggunakan cara yang lain 
menghadapinya. Memancarkan pikiran lurus terlebih dahulu untuk membersihkan 
kejahatan yang berada di belakangnya, sejumlah orang yang bertentangan dengan 
Dafa dalam agama Buddha, mereka juga berbuat atas pengendalian unsur kejahatan. 
Dalam agama Buddha memang benar ada beberapa orang yang terlibat dalam 
penganiayaan merupakan reinkarnasi iblis, telah berperan sangat buruk, kelak 
semuanya pasti diberantas. Boikotlah mereka secara langsung, pertama beri 
penjelasan dengan tegas, selanjutnya baru menguraikan dan membuktikan masalah. 

Pengikut: Sebagai seorang dokter, bagaimana menghadapi permintaan aborsi? 
Apakah boleh dilakukan untuk manusia biasa? 
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Shifu: Saya di dalam "Zhuan Falun" telah sampaikan dengan jelas, itu adalah 
membunuh kehidupan. 

Pengikut: Bagaimana mengembangkan inisiatif dan antusiasme praktisi? Dalam 
jangka waktu cukup lama, tidak sedikit praktisi masih lebih menyandarkan pusat 
pembimbing dan para pembimbing untuk mengorganisir dan ikut serta dalam 
pembuktian kebenaran Fa, sifat bersandar diri masih kuat. 

Shifu: Betul, dengan saya membacakan lembaran tulisan ini, praktisi sudah harus 
mengerti, pengikut Dafa semuanya harus menempuh jalurnya sendiri. Setiap orang 
juga harus berinisiatif mengembangkan perannya sendiri, carilah hal-hal untuk 
dikerjakan, carilah orang yang ingin anda selamatkan lalu anda selamatkan, tidak boleh 
bersandar pada penanggung jawab menghendaki anda bagaimana melakukannya. 
Sekarang penanggung jawab pada dasarnya tidak akan mengorganisir sesuatu jika 
tidak ada kegiatan besar, lalu waktu yang tersisa apakah anda tidak melakukan 
pembuktian kebenaran Fa lagi? Maka waktu yang lebih banyak lagi adalah untuk 
pengikut Dafa sendiri melakukan sesuatu. 

Pengikut: Mohon tanya setelah partai jahat runtuh, orang-orang Tionghoa apakah 
masih ada kesempatan untuk menyatakan mundur dari partai? 

Shifu: Partai jahat sudah runtuh baru mundur, itu terhitung apa? Sesungguhnya 
sekarang ini justru adalah saat untuk memosisikan kehidupan, begitu partai jahat 
runtuh mana ada kesempatan apa lagi? 

Pengikut: Sekarang Koran Dajiyuan boleh dikatakan telah berhenti memuat "Sembilan 
Komentar," apakah Dajiyuan bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris harus 
memperhatikan dan terus memuat "Sembilan Komentar?" Pengikut di Los Angeles 
menyampaikan salam kepada Shifu. 

Shifu: Perihal ini Koran Dajiyuan harus memperhatikan. Seperti halnya NTDTV, terus-
menerus menyiarkan, terus-menerus melakukannya. "Sembilan Komentar" adalah 
menyelamatkan manusia, kalian terus lakukan saja, tidak akan ada orang yang merasa 
bosan. 

Pengikut: "Sembilan Komentar" diterbitkan hingga sekarang, masih ada beberapa 
praktisi lama tertentu tidak dapat melepaskan tempurung roh jahat, bahkan mengira 
partai jahat sebelum merebut kekuasaan adalah baik, kemudian baru berubah menjadi 
buruk. 

Shifu: Ketika merebut kekuasaan juga buruk, sejarah jahatnya telah diungkap semua 
oleh "Sembilan Komentar," dalam sejarah demi kepentingan partai jahat sendiri dia 
berbuat sedikit kebaikan terhadap orang yang tidak mengenal fakta sebenarnya, itu 
juga adalah berpura-pura, tujuannya adalah supaya lebih banyak orang bergabung 
dengannya. Ketika ia mendirikan "Komune Paris," itu adalah pemberontakan berandal. 
Waktu itu saat pemberontakan "Komune Paris," telah memusnahkan peradaban 
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gemilang yang akan ditinggalkan oleh Dewa untuk manusia dalam masa peradaban 
kali ini. Kalian telah menyaksikan ukiran dan pahatan di sepanjang jalan kota Paris dan 
lukisan yang terselamatkan bukan? Saya beri tahu kepada kalian, itu hanya tidak 
sampai 10% dari yang ada di kota Paris, banyak sekali peninggalan kebudayaan dan 
sari pati kesenian telah dimusnahkan oleh "Komune Paris," daya perusaknya sangat 
besar. Karya seni yang memenuhi seluruh kota Paris saat itu, Dewa pun 
mengaguminya, sebuah kota yang begitu indah telah dihancurkan. 

Pengikut: Xiulian kita sekarang ini adalah Xiulian demi orang lain, Xiulian demi 
menyelamatkan semua makhluk hidup, betulkah ucapan demikian? 

Shifu: Tidak benar, adalah Xiulian demi anda sendiri. Makhluk hidup yang anda 
selamatkan terangkum dalam Xiulian anda sendiri, juga bertujuan menyempurnakan 
dunia diri sendiri. Dahulu saya telah mengatakan, banyak orang telah mencapai taraf 
kondisi kesempurnaan. Saya bukan sembarangan mengatakan kepada kalian, ketika 
itu 90% praktisi telah didorong sampai pada posisinya, lagi pula posisi pengikut Dafa 
bukanlah suatu yang remeh, bukan buah status pada umumnya. Buah status demikian 
tidak mungkin diperoleh melalui Xiulian pribadi, seorang praktisi Xiulian yang umum 
dengan 8 kali maupun 10 kali masa kehidupan, bahkan 100 kali masa kehidupan pun 
tidak akan mencapai kultivasi yang begitu tinggi! (Tepuk tangan) Justru karena pertama 
anda adalah kehidupan yang diselamatkan oleh Dafa, kedua anda adalah pengikut 
Dafa pada masa pelurusan Fa alam semesta, ketiga anda mengemban misi besar 
untuk menyelamatkan makhluk hidup, sedangkan kehidupan yang diselamatkan, 
mereka sendiri juga bukan kehidupan pada umumnya, banyak makhluk hidup itu juga 
datang dari tingkat tinggi, pengikut Dafa justru mengemban misi yang begitu besar, 
anda baru dapat berkultivasi setinggi itu, mencapai buah status sebesar itu, anda baru 
dapat memiliki keberhasilan yang begitu cemerlang. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Suami saya orang Barat, tidak berkultivasi Dafa, dalam beberapa tahun 
masa pelurusan Fa ini, dia telah banyak menahan diri, karena tidak memahami hal-hal 
yang saya lakukan, sekarang dia minta bercerai dengan saya. Saya juga sudah 
berusaha menasihatinya, namun tidak berhasil. Apakah ini diakibatkan oleh kultivasi 
saya pada aspek tertentu yang sangat jelek? 

Shifu: Hal-hal seperti ini, Shifu hanya bisa memberi contoh. Namun kadang-kadang 
saya begitu memberi contoh, anda lalu merasa saya sedang mengomentari anda, 
sebenarnya bukan. Misalnya terhadap rumah tangga, kasih sayang antara suami istri, 
dan masih banyak hal lainnya, apakah pernah dipertimbangkan dengan Fa? Apakah 
kalian sudah sungguh-sungguh memperlakukan dia seperti belas kasih anda terhadap 
makhluk hidup? Jika benar demikian mungkin keadaannya tidak seperti sekarang ini. 
Jika penampilan kalian di rumah sama sekali seperti seorang manusia biasa, hal-hal 
demikian mungkin akan anda jumpai. Masalah apa pun juga tidaklah sederhana, jika 
benar-benar dapat melepaskan keterikatan diri sendiri, keterikatan tidak mungkin 
menggerakkan anda, perselisihan niscaya juga akan seperti awan dan asap tersebar 
dan lenyap. 
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Pengikut: Ada seseorang sangat antusias dengan kegiatan Dafa, bahkan 
mengabarkan Dafa baik ke mana-mana, namun banyak manusia biasa karena 
mengenalnya sehingga menaruh antipati terhadap Dafa. Para praktisi dengan segenap 
upaya membantunya selama beberapa tahun, namun sama sekali sia-sia. Orang 
tersebut suka pamer diri, bersaing dan serakah, memamerkan kemampuan 
supernormal, ketika berlatih Gong atau memancarkan pikiran lurus suka berbuat aneh-
aneh, bahkan ada manusia biasa bertanya, mengapa kalian mengizinkannya sebagai 
salah satu anggota kalian? 

Shifu: Di antara praktisi memang ada yang demikian. Seiring dengan waktu yang kian 
hari kian mendekati terakhir, sudah seharusnya berubah menjadi rasional. Namun 
masih juga tidak berubah, dia justru keranjingan dengan sedikit kemampuan dan 
keterampilannya, bila mempertahankan sedikit kemampuan itu justru tidak akan dapat 
meningkat. Tadi saya sudah katakan seberapa tinggi buah status pengikut Dafa, 
banyak praktisi telah dapat memahaminya, dia justru bersikukuh mempertahankan 
sedikit benda yang dilihatnya, tentu tidak akan dapat maju, bahkan masih juga merasa 
puas dengan diri sendiri. Mentalitas tersebut justru merupakan keterikatan yang paling 
besar, dikendalikan oleh berbagai faktor sehingga rasionya tidak sadar, dia masih 
mengira dia sangat rasional. 

Pengikut: Guru pernah mengatakan, ketika pengikut Dafa berkoordinasi serempak, 
akan terwujud kekuatan Fa yang sangat besar. Tetapi ada praktisi ketika beda 
pendapat dengan praktisi lainnya, dia akan menyangkal pihak lain dengan panjang 
lebar di tempat umum, sehingga mengundang banyak khalayak umum mengerumuni 
dan menonton. Ada praktisi mengatakan ini berpengaruh buruk. 

Shifu: Saya akan melihat masalah ini dari dua aspek. Praktisi takut dikerumuni dan 
ditonton orang banyak, ada keterikatan takut kehilangan muka, pada saat itu justru 
mungkin melalui mulut dia memancing masalah supaya dikerumuni dan ditonton orang, 
agar anda melihat keterikatan diri sendiri. Perihal Xiulian, bisa melalui cara apa pun 
mengekspresikan keterikatan anda. Tentu saja ketika diri sendiri tidak dapat 
memahami akan mengatakan tidak baik pengaruhnya, tapi mungkin khalayak umum itu 
sama sekali tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, bahkan merasa bingung. 
Ini adalah satu aspek. Aspek lainnya, ada praktisi sama sekali tidak menghiraukan 
pengaruhnya terhadap Dafa, di dalam situasi apa pun sama sekali tidak memedulikan 
citra Dafa, semata-mata menitik-beratkan diri sendiri, mementingkan pendapat diri 
sendiri, bukankah ini suatu keterikatan yang sangat kuat? Siapa yang menyusup ke 
jalan buntu namun masih tidak mengetahui keterikatan dirinya, itu niscaya telah 
dimanfaatkan celah kekosongannya oleh iblis dan kejahatan, lalu ditambah besar dan 
diperbesar keterikatan itu, maka di dalam pikirannya semakin merasa diri sendiri yang 
benar, semakin merasa dirinya harus demikian. Hati manusia apa pun dapat diperbesar 
oleh iblis. Pada saat itu benar-benar jadi tidak rasional. Akan tetapi untuk menghindari 
munculnya hal-hal seperti ini, saya beri tahu kalian semua, benar-benar harus 
memperhatikan citra pengikut Dafa, jika tidak demikian bagaimana anda dapat 
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menyelamatkan manusia? Pikiran lurus harus kuat, jangan sampai kejahatan selalu 
memanfaatkan celah kekosongan kita. 

Pengikut: Dapatkah Shifu memberi penjelasan kepada pengikut tentang "bersatu hati 
datang ke dunia manusia, sebelumnya telah memperoleh Fa?" 

Shifu: Memang benar, ada praktisi berkultivasi dengan baik, benar-benar telah 
memperoleh Fa sebelumnya, sehingga dapat berpikiran lurus dan bertindak dengan 
lurus, setiap saat berada di dalam Fa. Ada orang yang masuk gerbang Dafa duluan, 
ada orang yang kemudian baru belajar Dafa, ini adalah secara formal mereka telah 
melangkah di depan. 

Pengikut: Ada beberapa praktisi sering ke pertemuan gereja, dianggap sebagai tempat 
pergaulan sosial, apakah ini benar? 

Shifu: Belajar Fa yang tidak mendalam, memang ada yang satu kaki di dalam pintu, 
yang satu di luar pintu, jika anda ingin menjadi manusia biasa ya terserah, saya juga 
tidak mengatakan manusia biasa tidak boleh ke sana. Perihal berkultivasi Dafa anda 
ingin datang ya datanglah, tidak ingin berkultivasi ya tidak usah berkultivasi, akan tetapi 
berkultivasi Dafa sejati jelas harus berspesialisasi tunggal. Ada yang pergi karena ingin 
mengklarifikasi fakta, tapi penyebaran Fa jangan dilakukan khusus terhadap agama. 
Saya ini sebagai Shifu pun tidak melakukannya, karena itu adalah masalah tahap 
berikutnya, sekarang klarifikasi fakta khusus ditujukan kepada manusia umum di dunia, 
khususnya orang Tionghoa. 

Pengikut: Ada seorang praktisi lama mempunyai seorang anak yang telah melakukan 
banyak hal yang merusak Dafa, mohon tanya apakah ibunya boleh menarik garis 
pemisah dengan anaknya sendiri? Bagaimana kita menghadapi masalah ini? 

Shifu: Siapa yang melakukan sesuatu hal dia sendiri yang bertanggung jawab, siapa 
pun tidak ada yang dapat mewakilinya. Anda tidak perlu menarik garis pemisah, itu 
juga tetap dia yang berbuat, bukan anda yang melakukan. Jika dalam klarifikasi fakta 
anda tidak dapat berperan untuk mencegahnya, belum menjelaskan padanya perihal 
untung-ruginya, itu juga berarti anda sendiri bermasalah. Jika sungguh-sungguh sudah 
banyak dijelaskan, dia tetap berbuat begitu, itu jelas adalah masalah dia, terserah dia. 
Siapa pun juga tidak dapat merusak Dafa, jangan khawatir, langit juga tidak akan 
runtuh, yang musnah adalah dia sendiri. 

Pengikut: Ada praktisi di daerah kami belajar Fa dan Xiulian sudah bertahun-tahun, 
namun sering berperilaku ekstrem, lagi pula tabiatnya sangat jelek, banyak orang 
terpengaruh. Ada praktisi berpendapat orang tersebut bukanlah praktisi, harus 
dikeluarkan. 

Shifu: Di antara praktisi memang ada beberapa orang yang telah diatur oleh kekuatan 
lama untuk mengacau. Tujuannya supaya dalam lingkungan pengikut Dafa tidak begitu 
tenang, digunakan hal ini untuk merefleksikan hati manusia para praktisi, maka dia 
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akan berada di dalam membuat air menjadi keruh, kekuatan lama lalu menangguk ikan 
dalam air keruh. Oleh karena itu bagi orang-orang tersebut, anda telah melangkah 
masuk ke dalam Dafa, saya ini sebagai Shifu menganggap anda sebagai pengikut, 
apakah anda ingin menjadikan diri sendiri sebagai pengikut, anda pertimbangkanlah 
kembali. Setelah dipertimbangkan anda lakukanlah sesuai tuntutan terhadap pengikut 
Dafa, lakukan sesuai tuntutan saya Li Hongzhi, jangan mengikuti pengaturan kekuatan 
lama, dengan tidak tahu apa yang hendak diperbuat lalu melakukan hal-hal yang tidak 
rasional, hingga akhirnya dijatuhkan ke bawah. 

Pengikut: Di Chinatown San Francisco banyak orang Tionghoa. Ada sebagian orang 
tidak mau menerima materi klarifikasi, diberi penjelasan juga tak mau dengar. 
Bagaimana menghadapi orang-orang tersebut? 

Shifu: Sekarang sudah tidak sama dengan beberapa tahun lalu, tahun ini dengan 
tahun lalu sudah tidak sama lagi. Sekarang dengan setengah tahun yang lalu juga 
sudah tidak sama. Coba lakukanlah, apakah masih selalu begitu? Sekalipun benar 
demikian, dengan mengandalkan pikiran lurus kalian, juga harus menembusnya hingga 
berhasil, benarkah demikian? (Tepuk tangan) 

Pengikut: Di daratan Tiongkok keadaannya juga ada yang demikian, begitu 
menyinggung Falun Gong atau "Sembilan Komentar," tidak berani mendengarnya. 

Shifu: Orang macam apa pun ada, orang yang dibuat takut oleh partai jahat itu banyak 
sekali. Partai jahat berbuat jahat bertahun-tahun, kuncinya adalah pengikut Dafa harus 
menggunakan pikiran lurus membasmi roh jahat yang mengendalikan manusia, 
kemudian baru mengklarifikasi fakta kepada mereka. Lakukanlah dengan bijaksana, ini 
seyogianya penyelamatan manusia. 

Pengikut: Di atas kepala saya sering ada sebuah benda yang tak berwujud menekan 
ke bawah, terutama ketika mengheningkan diri. Saya tidak tahu ini adalah hal baik atau 
gangguan dari roh jahat? 

Shifu: Jika yang dilakukan pengikut Dafa lurus, tidak ada keterikatan yang kuat atau 
sesuatu yang dijadikan keterikatan pokok, niscaya tidak ada masalah. Ada yang 
mengatakan setelah saya belajar Fa kemudian menjumpai keadaan ini, menjumpai 
keadaan itu. Saya sering mengatakan sepatah kata yaitu setelah anda belajar Dafa, 
biarpun anda menjumpai keadaan baik dan keadaan buruk, semua adalah hal yang 
baik, (tepuk tangan) karena ia baru muncul setelah anda belajar Dafa. Ada beberapa 
praktisi mengalami banyak sekali penderitaan setelah belajar Dafa, jika anda tidak 
Xiulian, penderitaan-penderitaan tersebut akan membuat anda menuju kemusnahan. 
Justru karena anda telah berkultivasi Dafa, penderitaan-penderitaan ini datang lebih 
awal, meskipun mengalami tekanan yang sangat besar, ujian terhadap Xinxing sangat 
sukar dilewati, kadang kala tahap cobaan yang harus dilewati juga amat besar, akan 
tetapi bagaimana pun juga penderitaan-penderitaan tersebut semua akan berlalu, 
semua harus ada perhitungan, semua akan dibuatkan nota pembayaran. (Hadirin 
tertawa) Bukankah itu hal yang sangat baik? Oleh sebab itu anda menjumpai hal baik, 
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hal buruk, asalkan anda telah berkultivasi Dafa, semuanya adalah hal baik, itu pasti. 
(Tepuk tangan) 

Hari ini saya bicara cukup sekian saja. (Tepuk tangan) Konferensi Fa masih akan 
berlanjut, perkataan Shifu ada beberapa diucapkan dengan agak berat, ada beberapa 
mungkin masih belum mengenai inti persoalannya, ada beberapa terhadap masalah 
yang sangat serius masih disinggung secara agak ringan. Namun biar bagaimanapun, 
sebagai pengikut Dafa sudah seharusnya berdiri di atas Fa melakukan apa yang harus 
dilakukan oleh pengikut Dafa. Ada yang mengatakan, Guru mengapa saya sekarang 
begitu lambat peningkatannya? Saya katakan, anda hanya membaca buku tidak cukup, 
karena pengikut Dafa harus melakukan dengan baik tiga hal, anda hanya melakukan 
satu hal saja, maka anda tidak dapat merasakan peningkatan. Jika tiga hal telah anda 
lakukan semuanya, dan dilakukan dengan baik, anda tentu akan merasakan 
peningkatan, ini sama sekali berbeda dengan awalnya pada periode belajar Fa dan 
Xiulian pribadi, inilah hubungan penyebabnya. Sebelum dan sesudah 20 Juli 1999, dua 
periode ini kondisinya sama sekali berbeda. Oleh sebab itu tiga hal anda semua 
lakukan dengan baik barulah terhitung Xiulian, tiga hal hanya dilakukan satu hal itu 
bukan Xiulian, beginilah kiranya, dan juga tidak dapat meningkat, maka pengikut Dafa 
harus melakukan dengan baik. Tentu saja kalian yang hadir di sini sebagian adalah 
praktisi baru, namun tiada tuntutan yang demikian terhadap kalian, sekarang asalkan 
anda belajar Fa dengan baik, berkultivasi atas dasar Fa, pada tahap sekarang ini 
sudah cukup. Sebagai pengikut lama, sudah melewati waktu sekian lama, jika tidak 
berbuat atas dasar Fa, itu tidak benar. Karena sebagai praktisi baru, bagaimanapun 
mereka mempunyai suatu proses pengenalan, anda katakan hari ini langsung menjadi 
Buddha, ini hanyalah diumpamakan demikian. Tidak melenyapkan karma, tiada 
peningkatan pemahaman, tiada peningkatan taraf kondisi, lalu menjadi Buddha? 
Menjadi Buddha apa? Semua itu hanyalah semacam perumpamaan. Sebagai pengikut 
Dafa, melalui konferensi Fa kali ini, atau apa yang diutarakan Shifu, anda telah 
mendapatkan suatu hasil, maka anda lakukanlah dengan lebih baik lagi. 

Waktu sungguh sangat ketat. Kalian semua telah menyaksikan, perubahan dalam 
dunia ini, perubahan situasi di tengah pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, 
semuanya sangat cepat. Seiring berlalunya waktu, perubahan terus berlanjut, apakah 
anda masih mempunyai waktu melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut 
Dafa? Mengapa tidak mencengkram erat-erat? Jika pengikut Dafa menganggap 
mengalami penderitaan sebagai hal yang baik, sebagai suatu peningkatan, maka ketika 
lingkungan ini kian hari kian membaik, penderitaan juga kian hari kian sirna, Di saat 
anda tidak perlu mengklarifikasi fakta malah orang-orang dengan inisiatif mencari anda 
untuk mendengarkan fakta sebenarnya, mencari anda untuk belajar Gong, bukankah 
anda sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menegakkan keagungan De? 
Anda mungkin mengira itu bagus, semua datang untuk belajar, tidak perlu repot-repot 
lagi, namun anda juga sudah tidak mempunyai kondisi lagi untuk meningkat, bukankah 
demikian? Oleh sebab itu saya pikir kalian semua bagaimana pun harus menyayangi 
jangka waktu ini, yang sekejap akan lenyap. 
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Manusia berada di tengah waktu tidak akan terlalu banyak merasakan waktu itu 
sendiri. Manusia dalam satu detik melewati satu kehidupan, dalam satu detik ini 
manusia merasa telah melewati satu tahun, sama dengan manusia dalam waktu satu 
tahun telah mengalami satu tahun, keduanya sama tidak ada perasaan lain apa pun, 
jiwa kehidupan di bawah efek waktu tidak dapat merasakan cepat lambatnya waktu. 
Alam semesta terbentuk dari waktu yang berlainan seperti ini, manusia sendirilah yang 
merasakan dirinya masih mempunyai waktu. Dilihat dari tempat tertinggi alam semesta 
adalah sekejap saja, hanya saja waktu tersebut dibatasi sesuai dengan kondisi 
manusia. Betapapun panjangnya sejarah alam semesta, betapapun panjangnya 
pengaturan sejarah bagi pelurusan Fa, juga betapapun panjangnya Triloka ini telah 
diciptakan, semua ini akan berlalu seiring waktu, segala yang baru akan segera 
terbentang di depan mata. Banyak praktisi sedang berharap, ketika benar-benar 
ditampakkan, maka Xiulian juga telah selesai. Anda di tingkat mana maka di sanalah 
tingkatannya, tentu saja bila anda di tingkat manusia maka adalah manusia, apa pun 
telah ditetapkan. 

Saya bicara cukup sekian. Harap kalian melakukan dengan lebih baik, lebih gigih 
maju, agar lain kali di saat saya bertemu kalian akan ada suatu perubahan yang lebih 
besar. Terima kasih kepada kalian semua. (Tepuk tangan) 


