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Ceramah Fa Tur Keliling Amerika Utara 

(Li Hongzhi, 08 Maret 2002) 

Salam untuk anda sekalian! (Tepuk tangan) 

Sudah cukup lama waktu tidak bertemu dengan anda semua, ada beberapa hal perlu 

dibicarakan dengan kalian. Setelah selesai pembicaraan saya jika kalian ada 

pertanyaan apa, boleh diajukan kepada saya, bersamaan akan saya jawab untuk anda 

sekalian. 

Ada tiga hal pokok yang dibicarakan, pertama adalah anda sekalian harus 

memerhatikan belajar Fa. Saya sering membicarakan hal tersebut kepada kalian, tapi 

hari ini pembicaraannya tidak sama, saya ingin mengutarakan kepada kalian sebab-

musabab yang lebih besar. Belajar Fa dengan baik bagi setiap pengikut Dafa adalah 

sangat penting sekali. Karena kalian dengan metode Xiulian macam apa pun waktu 

dahulu, dengan orang Xiulian masa lalu, perbedaannya besar sekali, karena misi 

kalian sangat besar. Fa alam semesta diajarkan di sini, siapa yang mendengarnya? 

Kehidupan yang mendengar Fa akan melakukan hal-hal apa saja? Semua ini 

mempunyai makna yang lebih besar. Dahulu saya mengatakan pengikut Dafa adalah 

agung, sesungguhnya kewajiban yang kalian pikul adalah cukup besar. Kalian hanya 

mengetahui ada praktisi yang dahulu punya perjanjian dengan saya, padahal masih 

ada banyak praktisi yang datangnya dari badan langit mahabesar lain yang sangat jauh 

dan sangat besar, tujuannya adalah menjalin takdir pertemuan di sini. Masih ada 

sebagian yang masuk di saat pengajaran Dafa kali ini, karena pintu telah dibukanya, 

ada banyak orang yang dasar bawaannya baik juga ikut masuk. Dari itu pengikut Dafa 

kita terutama adalah orang-orang dari tiga bagian tersebut. 
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Coba anda sekalian pikirkan, kehidupan yang datangnya dari badan langit jauh sekali, 

untuk keperluan apa datang kemari? Adalah karena alam semesta akan diluruskan Fa, 

mereka adalah wakil dari kelompok kehidupan sangat besar dalam badan langit 

mahabesar yang jauh sekali datang kemari untuk menjalin takdir pertemuan dengan 

Shifu, agar tidak ketinggalan di dalam pelurusan Fa, juga di dalam rekonstruksi ulang 

seluruh alam semesta, tujuannya ialah agar para makhluk di sana dapat terselamatkan, 

karena di sana terdapat kelompok kehidupan yang besar yang tak terhitung jumlahnya. 

Sedangkan yang dapat mengikat janji dengan saya dan datang kemari juga bukanlah 

orang-orang yang sederhana, juga datang dari badan langit yang sangat besar, 

seandainya tingkatannya sangat tinggi, coba anda sekalian pikirkan, bukankah itu juga 

mewakili badan langit yang sangat besar? Masih ada sebagian praktisi yang masuk 

pada pengajaran Fa kali ini, kebanyakan tingkatannya juga sangat tinggi. 

Yang saya bicarakan tadi adalah siapa yang datang mendengarkan Fa, jika orang-

orang demikian yang datang mendengarkan Fa, coba anda sekalian pikirkan, 

bukankah setiap pengikut Dafa datang dengan mewakili badan langit sangat besar 

yang berbeda? Seandainya demikian, bukankah baik atau tidaknya kultivasi pengikut 

Dafa sendiri turut menentukan masalah apakah kehidupan dalam badan langit sangat 

besar itu dapat diselamatkan atau tidak? Saya beri tahu anda sekalian, itu adalah pasti. 

Karena badan langit sangat besar itu berada di bawah anda, hampir sama seperti tubuh 

anda, karena anda adalah sebegitu besar. Di dalamnya terdapat para makhluk yang tak 

terhingga, serta benda kosmos yang tak terhitung. Xiulian kalian, turut menentukan 

baik atau buruknya, dipertahankan atau tidaknya kelompok kehidupan yang sangat 

besar itu! Tubuh manusia kalian sendiri yang terwujud di dunia, dilihat dari tingkat 

mikroskopis sesungguhnya juga adalah sebuah sistem yang sangat besar sekali. Tubuh 

bagian ini seiring dengan Xiulian kalian, mulanya adalah menghalau penyakit dan 

menyehatkan tubuh, perlahan-lahan tubuh akan bertransformasi menuju materi 
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berenergi tinggi. Pada permukaan perubahannya belum tentu besar. Dalam pelurusan 

Fa, alam semesta menerobos dari mikroskopis hingga ke permukaan, pengikut Dafa di 

dalam Xiulian kalian juga sedang berubah dari mikroskopis hingga ke permukaan. 

Tubuh pada tingkat mikroskopis seiring dengan Xiulian kalian, tingkatannya 

menerobos cepat sekali, lagi pula mayoritas praktisi tubuh permukaannya sudah 

tinggal tidak seberapa di dalam Xiulian. Makin tinggi tingkatannya kewajiban anda 

makin besar, makin tinggi mewakili badan langit yang makin besar dan kehidupan 

yang lebih banyak, anda akan bertanggung jawab terhadap semua itu. Dapat juga 

dikatakan tubuh manusia dari kalian, seiring dengan Xiulian kalian yang 

berkesinambungan akan terus mengalami perbaikan, makin lama makin berubah 

menjadi baik, bersamaan bertransformasi ke arah tubuh Dewa. Jika kalian berkultivasi 

tidak baik, anda sekalian juga akan melihat, perubahan pada tubuh permukaan secara 

relatif juga kecil. Boleh dikatakan badan langit yang sangat besar yang anda wakili itu 

adalah sama seperti tubuh anda, adalah berpadanan. Jika demikian mungkin akan ada 

banyak kehidupan dikarenakan anda berkultivasi tidak baik, sehingga mereka tidak 

dapat diselamatkan; justru karena anda berkultivasi tidak baik, mereka tidak dapat 

berubah baik; anda terdapat banyak sifat hati yang tidak disingkirkan, sehingga 

mengganggu mereka, sebaliknya mereka juga mengganggu anda. 

Saya sering mengatakan belajar Fa dengan baik, saya tiap kali sewaktu bertemu 

praktisi dalam konferensi Fa atau pada situasi lainnya selalu berkata, saya 

mengatakan, anda sekalian harus memerhatikan belajar Fa, walau lebih sibuk lagi juga 

harus belajar Fa. Ketika itu saya tidak dapat mengutarakan begitu tinggi kepada 

kalian, juga tidak boleh membocorkan persoalan ini. Melalui bencana penderitaan ini 

kalian telah lebih dapat memahami Fa secara mendalam, telah lebih matang di dalam 

Xiulian dan membuktikan kebenaran Fa. Hari ini sudah boleh memberitahukan 

kepada kalian, Xiulian kalian mutlak bukan demi masalah kesempurnaan pribadi yang 

sederhana, Xiulian kalian adalah sedang menyelamatkan para makhluk tak terhitung 
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pada badan langit yang sepadan dengan kalian, yang menaruh harapan besar tak 

terhingga kepada kalian, Xiulian kalian adalah sedang menyelamatkan para makhluk 

dalam setiap badan langit yang mahabesar. 

Mengapa saya mengatakan pengikut Dafa berbeda dengan Xiulian waktu dahulu? 

Saya mengatakan pengikut Dafa agung, jika kalian berkultivasi dengan baik sekali, itu 

barulah sebuah pencapaian kesempurnaan yang agung. Pencapaian kesempurnaan dari 

pengikut Dafa, bukanlah sebatas sebuah kehidupan lazim telah melompat ke luar dari 

Triloka. Coba anda sekalian pikirkan, karena anda telah berkultivasi dengan baik, 

maka kehidupan di lingkup kosmos yang sangat besar itu akan sedikit yang berubah 

jadi buruk, yang tersingkir pun sedikit. Ketika anda pulang kembali, mereka sungguh 

akan memandang anda sebagai penguasa mereka, raja mereka, menghormati anda 

dengan tak terhingga, karena anda telah menyelamatkan mereka, anda telah berkorban 

untuk mereka, anda telah memberikan mereka segalanya. Jika kalian berkultivasi 

tidak baik, maka akan ada banyak kehidupan yang disingkirkan, karena kehidupan 

yang tak dapat ditolong lagi jika tidak disingkirkan juga tidak benar. Mengapa? Di 

dalam babak penganiayaan ini kehidupan yang baik atau buruk dari ruang dimensi 

berbeda semuanya juga membawa efek. Kehidupan yang tidak baik sedang 

mengganggu hal-hal pelurusan Fa ini, menganiaya para praktisi, sekaligus juga 

mengganggu anda, dari itu harus diberantas dengan tegas. Jika kultivasinya tidak baik 

akan ada banyak kehidupan yang tersingkirkan, maka ketika anda kembali ke tempat 

asal, anda akan menemukan kehidupan-kehidupan yang semula menaruh harapan 

besar tak terhingga kepada anda telah disingkirkan dalam jumlah banyak sekali. 

Dengan demikian di tengah alam semesta mahabesar ini, badan langit yang anda 

wakili sangat mungkin menjadi cacat kurang sempurna, karena para makhluk tak 

terhitung jumlahnya telah disingkirkan. 
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Anda sekalian tahu di dalam babak penganiayaan ini, ada banyak praktisi yang 

pemahamannya tidak jelas, menganggapnya semacam penganiayaan manusia biasa 

terhadap manusia lain. Sesungguhnya penganiayaan ini sepenuhnya merupakan 

cobaan jahat yang diatur oleh kekuatan lama terhadap pengikut Dafa yang tak pernah 

terjadi sebelumnya, sedangkan kehidupan jahat yang dimanfaatkan tidak 

diperkenankan mengetahui keadaan sesungguhnya, mereka benar-benar melakukan 

perusakan. Walaupun saya tidak mengakui semua pengaturan ini, namun 

bagaimanapun mereka telah melakukannya. Segala sesuatu yang mereka atur dalam 

sejarah saya tidak mengakuinya, di dalam pelurusan Fa juga sepenuhnya menyangkal 

mereka. Dengan demikian di dalam babak penganiayaan terhadap semua makhluk ini, 

kita haruslah mengklarifikasi fakta kepada orang-orang, bersamaan mengultivasi diri 

sendiri dengan baik, memberantas kejahatan di dalam pikiran lurus. Walaupun kita 

tidak mengakui segalanya dari mereka, namun fitnahan jahat dan busuk dari mereka 

di dalam babak penganiayaan ini telah meracuni para makhluk yang tak terhitung 

jumlahnya. 

Andai kata orang-orang di dunia saat ini, benar-benar mayoritas datang dari tingkat 

tinggi untuk memperoleh Fa, coba anda sekalian pikirkan, mereka bukanlah sebuah 

kehidupan yang sederhana. Seorang Buddha Tathagata sudah mewakili sebuah 

kelompok kehidupan yang sangat besar. Tidak sebatas Tathagata saja, yang datang ke 

dunia manusia semua juga berkemampuan besar, ada banyak raja, penguasa dari 

badan langit telah berdatangan, mereka mewakili badan langit yang sangat besar. 

Namun setelah memasuki masyarakat manusia mereka semuanya tersesat di sini, 

bahkan di dalam babak penganiayaan ini juga ikut serta dalam penganiayaan terhadap 

Dafa. Dengan demikian jika orang seperti ini dimusnahkan, coba anda sekalian 

pikirkan, itu bukan saja dia sendiri yang dimusnahkan, yang dimusnahkan akan 

berupa sebuah badan langit yang sangat besar. 
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Saya mengatakan pengikut Dafa adalah sungguh luar biasa, di dalam babak 

penganiayaan yang begitu berat, kalian masih mengutarakan fakta sebenarnya kepada 

manusia di dunia, menyelamatkan semua makhluk. Kehidupan-kehidupan yang kalian 

selamatkan itu, coba anda sekalian pikirkan, apakah itu seorang manusia yang 

sederhana dan biasa-biasa saja? Jika dia betul-betul mewakili padanan badan langit 

yang sangat besar, ketika anda mengklarifikasi fakta kepada dia, yang anda 

selamatkan adalah sebuah badan langit yang sangat besar, kelompok kehidupan yang 

sangat besar, yang diselamatkan adalah seorang penguasa, seorang raja. Dari itu saya 

mengatakan apakah pengikut Dafa tidak agung? Masalah yang dialami pengikut Dafa 

semuanya sangatlah besar. Dahulu berkata menyelamatkan semua makhluk, yang 

ditolong hanyalah seorang manusia belaka, manusia biasa yang lazim. Itu tidak pantas 

dilakukan oleh pengikut Dafa, tidak perlu pengikut Dafa saya yang melakukannya, 

yang kalian lakukan semua adalah hal-hal yang cukup besar. Di dalam babak 

penganiayaan saat ini, seorang manusia biasa yang lazim seandainya dapat 

mengatakan kepada seorang lain: Kamu jangan menganiaya Falun Gong, Falun Gong 

adalah baik. Dan orang tersebut oleh karenanya tidak menganiaya pengikut Dafa, 

bahkan di kemudian hari ada kesempatan dipertahankan untuk memperoleh Fa. Jika 

dia mulanya adalah datang dari tingkatan tinggi untuk memperoleh Fa, Xiulian-nya 

akan cepat. Dengan demikian coba anda sekalian pikirkan, pencapaian kesempurnaan 

dari dia adalah pencapaian kesempurnaan dari sebuah kelompok kehidupan yang 

besar sekali, pencapaian kesempurnaan dari seorang raja atau seorang penguasa. 

Namun kesempurnaannya adalah berkat seorang manusia biasa yang membuatnya 

mempunyai kesempatan untuk hal tersebut, manusia biasa ini, seorang manusia biasa 

yang lazim juga akan menjadi seorang Dewa yang agung. Apalagi pengikut Dafa kita 

yang melakukan sebuah pekerjaan mulia yang begitu besar, yang diselamatkan tidak 

hanya satu atau beberapa orang, lagi pula masih terus dengan inisiatif mengungkapkan 

fakta sebenarnya kepada manusia di dunia, tiada hentinya sedang melakukan hal 

demikian, menyelamatkan kehidupan yang lebih banyak lagi, apakah ini tidak agung? 
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Saya dahulu mengatakan, mencapai kesempurnaan dengan Xiulian pribadi bagi 

pengikut Dafa belum termasuk apa-apa. Itu hanyalah di tengah sebuah proses Xiulian, 

pengikut Dafa sedang mengukuhkan fondasi diri sendiri, bersiap untuk melakukan 

pekerjaan yang lebih besar. Jika hanya menganggap kesempurnaan pribadi sebagai hal 

yang tertinggi, saya katakan itu tidak layak untuk menjadi pengikut Dafa di masa 

pelurusan Fa. Apa yang disebut pengikut Dafa di masa pelurusan Fa? Di seluruh dunia 

saya tahu pada hakikatnya terdapat 7 miliar orang. Praktisi Dafa kita seluruhnya 

ditotalkan, mulanya juga hanyalah 100 juta orang. Ini bagaimana perbandingannya? 

Orang-orang lainnya apakah tidak dapat memperoleh Fa? Manusia langkah berikutnya 

masih perlu berkultivasi, masih ada orang yang mencapai kesempurnaan, namun itu 

hanyalah Xiulian pribadi belaka. Karena yang memperoleh Fa di langkah pertama 

disebut "pengikut Dafa di masa pelurusan Fa." Kalian berada bersama masa pelurusan 

Fa, Dafa telah menganugerahkan kepada kalian kewajiban dan misi yang agung; 

sedangkan manusia yang memperoleh Fa di kemudian hari, mereka hanyalah Xiulian 

pribadi belaka, mereka tidak memiliki kemuliaan begini, mereka tidak dapat 

menjumpai peristiwa yang begitu agung. Dari itu pekerjaan kita untuk menyelamatkan 

para makhluk bukankah sangat luar biasa? Sangat agung? Sesungguhnya juga sangat 

mendesak. 

Saya tadi sudah mengatakan, jika kita berkultivasi tidak baik, pencapaian 

kesempurnaan di kemudian hari bagi pengikut Dafa kita seyogianya bukan hanyalah 

sebuah masalah kepedihan hati. Mereka yang berkultivasi dengan baik, setelah 

kembali betul-betul adalah sebuah kesempurnaan yang besar, para makhluk yang 

menaruh harapan besar tak terhingga kepadanya semua telah diselamatkan olehnya. 

Sedangkan yang berkultivasi tidak baik setelah kembali, lingkup kosmosnya cacat 

tidak sempurna. Yang melangkah berlawanan di dalam babak penganiayaan ini, 

bahkan telah melakukan banyak hal-hal buruk, saya beri tahu anda sekalian, Shifu 

juga tidak ingin mencampakkan mereka. (Tepuk tangan) Segalanya dari permukaan 



8 
 

mereka, tidaklah dapat dibawa pulang lagi, oleh karena dia belum berkultivasi dengan 

baik, belum melakukan dengan baik, kehidupan-kehidupan yang sedemikian besar 

dan banyak dari kelompok itu semua menjadi tidak benar. Karena saya tidak 

mengakui pengaturan kekuatan lama, tidak mengakui babak penganiayaan ini. Bagian 

permukaan dan unsur hakiki dari pengikut Dafa dipisahkan oleh kekuatan lama, dari 

itu pengikut Dafa dalam banyak hal tak berdaya. Sedangkan bagian permukaan 

dikendalikan oleh kehidupan jahat hingga terbawa telah melakukan beberapa hal yang 

buruk, ini dikarenakan terdapat keterikatan hati sehingga telah dimanfaatkan oleh 

kehidupan yang jahat, maka saya dapat mengangkat ke luar unsur hakiki pengikut 

Dafa, dan mengatur kekuatan lama yang mengendalikan bagian permukaan pengikut 

Dafa dalam melakukan hal-hal buruk, beserta kehidupan jahat yang dimanfaatkan 

oleh kekuatan lama dalam menganiaya Dafa secara langsung, semuanya akan dibabat 

buah status-nya, dibabat segala kemampuannya, lalu dibenamkan ke dalam bagian 

tubuh manusia yang terkomposisi dari karma dan berbagai konsep hari kemudian dari 

pengikut Dafa yang dianiayanya, bagian tubuh manusia ini semua akan disingkirkan 

dalam penggantian yang baru dari yang lama, yaitu bagian yang dimanfaatkan oleh 

mereka, setelah dibenamkan sama-sama masuk ke dalam neraka, karena hal-hal buruk 

yang sebenarnya adalah dilakukan oleh kekuatan lama yang memanfaatkan kehidupan 

jahat dengan mengendalikan karma dan konsepsi manusia, membuat pengikut Dafa 

saya pada mulanya datang dengan kondisi demikian dan kembali dengan kondisi 

demikian pula, namun apa pun tidak ada yang dibawa pulang, bersamaan itu, setelah 

kembali pulang, badan langit sangat besar yang dia wakili semuanya kosong 

melompong, tidak terdapat segala kehidupan yang ada sebelumnya, karena dia belum 

berkultivasi dengan baik, sehingga segalanya telah berubah menjadi buruk, semuanya 

telah disingkirkan, hanya dapat dicipta ulang. Dari itu dikatakan, masing-masing 

orang di dalam Xiulian adalah sangat penting sekali bagi kalian untuk konsisten 

belajar Fa dengan tiada hentinya. Jika kalian belajar Fa tidak baik, ketika melakukan 

pekerjaan Dafa, ada banyak hal juga sulit untuk diposisikan dengan benar, sulit 
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dilakukan dengan baik. Jika kalian belajar Fa dengan baik, banyak pekerjaan akan 

lebih mudah bila dilakukan, dan juga tidak gampang timbul masalah. Dari itu, lebih 

sibuk lagi juga harus belajar Fa. 

 

Tadi yang saya bicarakan adalah hal pertama. Hal yang kedua, yaitu kita harus 

memerhatikan klarifikasi fakta. Anda sekalian harus jelas bahwasanya mengklarifikasi 

fakta bagi pengikut Dafa terlampau penting. Anda bukan hanya menyangkut masalah 

Xiulian pribadi. Xiulian pribadi anda adalah sedang menyelamatkan kehidupan dalam 

badan langit sangat besar yang anda wakili. Di dalam anda mengklarifikasi fakta, anda 

sedang menyelamatkan badan langit sangat besar yang lebih banyak bahkan lebih 

besar beserta kehidupan yang ada di dalamnya, karena ini adalah kewajiban yang 

dianugerahkan Dafa dan sejarah. Saya tadi sudah mengatakan, jika banyak kehidupan 

di dunia adalah datang dari asal yang spesifik, mereka adalah suatu raja, penguasa, 

atau Dewa dari badan langit yang sangat besar, maka yang mereka wakili adalah 

badan langit sangat besar beserta kelompok kehidupan yang banyak sekali. Anda telah 

menyelamatkan dia, coba kalian pikirkan, bukankah anda telah menyelamatkan 

seorang Dewa? Sangat mungkin adalah seorang Dewa yang agung sekali, sedangkan 

dia berpadanan dengan badan langit yang lebih besar beserta para makhluk yang tak 

terhitung jumlahnya. keagungan De macam apa ini? Apakah ini sebuah persoalan 

yang sederhana? Hanya pengikut Dafa baru dapat dianugerahi misi yang begitu besar. 

Dari itu, kesempurnaan pribadi bagi kalian boleh dikatakan tidak terhitung apa-apa. 

Di dalam sejarah, kalian telah menjalani banyak kali Xiulian, banyak masa juga telah 

melewati perjalanan yang demikian, dewasa ini ujian kriteria kesempurnaan pribadi 

bagi kalian sama sekali tidak terhitung apa-apa, itu adalah kriteria tolok ukur dalam 

penguasaan Fa terhadap Dafa. Proses pencapaian kesempurnaan dari Xiulian pribadi 

kalian sesungguhnya adalah mengukuhkan fondasi untuk membela Fa, membuktikan 
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kebenaran Fa di kemudian hari, karena kalian harus memiliki unsur kualitas tertentu, 

memiliki pemahaman dan penguasaan yang dalam terhadap Fa, bersamaan itu di 

dalam proses Xiulian pribadi kalian, harus menyelesaikan dengan sempurna kriteria 

yang kalian sendiri dapat mencapainya, di saat krusial baru dapat membuktikan 

kebenaran Fa secara sungguh-sungguh, melakukan apa yang seharusnya dilakukan 

oleh pengikut Dafa. Dari itu kewajiban pengikut Dafa, bukan demi kesempurnaan 

pribadi, melainkan menyelamatkan semua makhluk di dalam membuktikan kebenaran 

Fa, itu barulah misi sejarah dari pengikut Dafa, itu barulah wujud keagungan pengikut 

Dafa yang sesungguhnya. 

Saya beri tahu anda sekalian, sesungguhnya manusia di dunia, ketika pada mulanya 

Dewa menciptakan manusia, Yuanshen utama dari orang tersebut yang berada di 

dalam kulit manusia, pada masa akhir-akhir ini berangsur-angsur menetap di ruang 

dimensi lain, tidak memperkenankan mereka untuk reinkarnasi. Lembaran kulit 

manusia ini kebanyakan diduduki oleh kehidupan tingkat tinggi. Boleh dikatakan, 

mereka ingin datang memperoleh Fa, ingin menggunakan lembaran kulit manusia ini, 

di antaranya termasuk pengikut Dafa. Dengan demikian, pekerjaan mengklarifikasi 

fakta dari kalian ini memang sangatlah penting. 

Tentu, banyak praktisi secara diam-diam sedang melakukan pekerjaan mengklarifikasi 

fakta dalam jumlah besar, seperti menyebarkan brosur, menelepon, memanfaatkan 

situs internet, pergi ke konsulat, masih ada yang mengungkapkan fakta kebenaran 

Dafa kepada orang-orang di dunia melalui berbagai bentuk media, mengekspos 

penganiayaan kejahatan. Praktisi di dalam negeri Tiongkok lebih mengagumkan, di 

tengah tekanan kejahatan yang besar sekali sedang membuktikan kebenaran Fa, 

menyelamatkan semua makhluk, semua ini sungguh luar biasa dan agung. Lagi pula 

anda sekalian telah melakukannya dengan sangat inisiatif. Tak peduli dingin 

mencekam atau panas terik, saat salju menyelimuti bumi atau hujan lebat, walau 
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bagaimanapun sikap orang-orang di dunia, kesulitan yang lebih besar lagi, anda 

sekalian tetap bertahan. Semua ini Shifu juga tahu. Saya telah melihatnya, saya 

merasa gembira, saya tahu kalian atas kesadaran sendiri sedang melakukan apa yang 

harus kalian lakukan. Segenap pengikut Dafa juga sedang berbuat demikian. Tentu 

ada beberapa di antaranya yang tidak gigih maju, ada beberapa di antaranya yang 

kurang pemahamannya, ini tidak dapat mewakili arus utama, subjek utamanya bagus 

sekali, lagi pula yang belum melangkah ke luar berturut-turut sedang melangkah ke 

luar. Saya sudah banyak kali membenarkan segala yang kalian lakukan. Dapat 

dikatakan pengikut Dafa pada dasarnya sedang berbuat menurut tuntutan pelurusan 

Fa. Semua ini tidak ada masalah, dan juga sangat baik. 

Saya tadi telah membicarakan dua hal. Hal yang ketiga, adalah masalah kalian 

memancarkan pikiran lurus. [1] Ini adalah tiga hal yang harus dilakukan pengikut 

Dafa saat ini. Perihal memancarkan pikiran lurus ini, bagi pengikut Dafa boleh 

dikatakan juga merupakan sebuah hal yang sangat agung. Setelah 20 Juli 1999, 

penganiayaan yang merambah langit dan menyelimuti bumi terhadap Dafa, terhadap 

pengikut Dafa dan terhadap orang-orang di dunia belum pernah ada contohnya dalam 

sejarah. Penganiayaan terhadap agama Kristen, agama Buddha dan agama lainnya 

dalam sejarah, juga tidak sampai begitu jahat. Saat itu belum ada perangkat 

propaganda media yang begitu hebat, alat transportasi juga tidak modern, 

penganiayaan hanya terbatas pada daerah lokal yang sangat kecil. Sekarang areal 

negara Tiongkok sangat besar, para makhluk yang dicelakai sangat banyak, di 

Tiongkok satu tempat saja sudah ada miliaran orang dicelakai secara langsung. Tapi 

babak penganiayaan ini tidak hanya terbatas di daratan Tiongkok, pada hakikatnya 

babak penganiayaan ini bersifat global, kebohongan telah meracuni orang-orang di 

seluruh dunia. Bersamaan itu opini desas-desus yang merambah langit dan 

menyelimuti bumi telah menimbulkan tekanan yang besar sekali terhadap pengikut 

Dafa. Yang lebih parah adalah desas-desus dan fitnahan ini telah meracuni orang-

http://id.minghui.org/html/articles/2016/1/25/100156.html#_ftn1
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orang di seluruh dunia. Ini adalah Fa alam semesta, adalah Fa yang menciptakan 

segala kehidupan, kehidupan mana apabila dalam benaknya terisi pikiran yang tidak 

baik terhadap Dafa, coba anda sekalian pikirkan, sekarang di saat meluruskan Fa, 

segala kehidupan sedang ditentukan apakah dia dipertahankan atau diberantas 

menurut sikap kehidupan tersebut terhadap pelurusan Fa, kehidupan yang begini 

apakah masih dibutuhkan di saat Fa meluruskan dunia manusia? Ketika Fa 

meluruskan dunia manusia begitu dimulai dia akan disingkirkan. Oleh karenanya 

bukankah ini merupakan penganiayaan terhadap seluruh dunia dan seluruh umat 

manusia? 

 

Pengikut Dafa sungguh luar biasa. Ketika permulaan penganiayaan, anda sekalian 

belum pernah mengalami hal semacam ini, tidak ada persiapan mental, sehingga ada 

sedikit kehilangan akal. Kemudian lambat laun menjadi tenang, berangsur-angsur 

anda sekalian melangkah ke luar membuktikan kebenaran Fa. Kini anda sekalian 

menyingkap kejahatan dengan lebih arif, dan menolong semua makhluk. Dewasa ini 

kita pada dasarnya dapat membuat seluruh pemerintah di dunia, mayoritas orang-

orang di seluruh dunia mengetahui kebaikan Falun Dafa kita, semua sudah tahu kita 

dianiaya tanpa kesalahan, semua sudah tahu tampang abnormal yang buruk dan bengis 

dari benggolan berandal yang jahat di Tiongkok, melihat dengan jelas kekejian dari 

kelompok berandal politik. Yang kita hadapi adalah mesin propaganda negara yang 

raksasa yang didominasi oleh penguasa berandal politik yang jahat sekali, kita 

sanggup membuat orang-orang di seluruh dunia mengerti fakta penganiayaan, 

menolong orang-orang yang diracuni oleh fitnahan dan desas-desus, sungguh luar 

biasa, benar-benar sungguh luar biasa. Praktisi di dalam daratan Tiongkok di bawah 

kondisi tekanan yang berat, lebih-lebih melakukan demikian, membuat orang-orang 

Tionghoa sadar, membuat orang-orang di seluruh dunia sadar, semua mengetahui 

kejahatan dari babak penganiayaan ini, siapa pun juga tidak mengikutinya, semua 
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sedang memboikotnya, dengan begitu apakah kejahatan masih dapat bertahan? 

Sesungguhnya unsur-unsur jahat yang mengendalikan penganiayaan sekarang sudah 

tinggal sedikit sekali, kekuatan lama menganggap sudah tidak cukup untuk menguji 

Dafa. Kejahatan juga telah melihatnya, kekuatan andalan telah berlalu, Dafa 

selamanya tidak akan bisa dibasmi. 

Anda sekalian tentu masih ingat, ketika kalian baru mulai memancarkan pikiran lurus, 

kehidupan jahat yang menganiaya pengikut Dafa segera merapatkan barisan, 

memasang strategi, datang menghampiri dengan menabuh genderang. Oleh karena 

anda sekalian memancarkan pikiran lurus dengan melewati satu periode waktu, telah 

memberantas unsur-unsur kejahatan ini dalam jumlah besar, sekarang "Gong" yang 

kalian pancarkan dalam pikiran lurus akan mencari benda-benda kejahatan itu ke 

mana-mana. Begitu pengikut Dafa menegakkan telapak dia segera kabur. Pengikut 

Dafa dapat menggunakan pandangan lurus menatap langsung pada orang bengis, 

orang bengis tersebut langsung akan mengalihkan pandangan. Karena pikiran lurus 

membuat kehidupan jahat yang mengendalikan orang bengis lari ketakutan, sebab dia 

tahu jika kabur terlambat sedikit akan diberantas oleh pikiran lurus pengikut Dafa 

dalam sekejap. Oleh karena itu kejahatan kini terus menciut ke pusatnya di Tiongkok, 

di daerah lain di seluruh dunia unsur kejahatan yang menguasai pikiran manusia sudah 

dalam pemberantasan terakhir. 

Teringat ketika pada mulanya 20 Juli 1999, banyak daerah di dunia tidak ada orang 

yang tahu apa gerangan Falun Gong, mendadak di Tiongkok muncul penindasan yang 

begitu besar, apa gerangan sebenarnya? Media di seluruh dunia melansir propaganda 

kebohongan dari media Tiongkok, waktu itu tekanannya sangat besar. Tentu, ini 

hanyalah sebuah tekanan secara formal, masih ada tekanan yang hakiki. Tekanan 

secara formal ini juga tiada contoh sebelumnya dalam sejarah. anda sekalian menahan 
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tekanan yang demikian, meluruskan semua ini hingga sampai taraf keadaan seperti 

sekarang, sungguh luar biasa. 

Ketika itu, unsur-unsur kejahatan yang ditakdirkan akan disingkirkan dalam alam 

semesta, ketika mereka ditekan ke bawah dari tingkat atas sungguh sangat besar, 

membuat seluruh Triloka, ruang-ruang dimensi yang terkomposisi dari berlapis-lapis 

partikel semuanya dijejali penuh, kejahatan dari seluruh alam semesta ditekan ke 

bawah. Benda yang begitu besar, menekan kepada manusia, menekan kepada Triloka. 

Kalian telah melihat, ketika itu gambar planet bumi yang ditayangkan oleh media 

seperti sebuah muka iblis, itu hanyalah wujud dari setingkat ruang dimensi pada 

permukaan bumi. Kalau bukan pelurusan Fa, kehidupan dalam Triloka satu pun tak 

bakal hidup, karena benda tersebut cukup untuk memusnahkan badan langit yang 

sangat besar. Ketika arus pelurusan Fa memusnahkan seluruh benda yang ditekan ke 

bawah, unsur-unsur yang mengekang pikiran manusia secara keseluruhan telah 

diberantas, ketika itu situasi terjadi perubahan yang sangat besar. Dahulu ketika 

mengklarifikasi fakta, banyak orang sama sekali tidak mau mendengar, ekspresinya 

juga sangat geram. Ketika benda-benda tersebut telah dimusnahkan, sewaktu kalian 

pergi mengklarifikasi fakta lagi, orang-orang sudi menerimanya, juga ingin 

mendengarnya. Namun masih kurang arif, karena kehidupan jahat yang menyusup ke 

dalam Triloka masih mengendalikan manusia, masih mengendalikan orang-orang 

yang mempunyai konsep pikiran buruk terhadap Dafa. Dikarenakan terpengaruh oleh 

propaganda desas-desus media, orang-orang semacam ini sangat banyak, maka saat 

itu tekanan yang ditimbulkan masih cukup besar, lagi pula banyak kehidupan jahat 

adalah sangat hina. Dalam situasi demikian, saya beri tahu anda sekalian untuk 

memancarkan pikiran lurus, di dalam memancarkan pikiran lurus setelah unsur-unsur 

jahat yang mengendalikan manusia disingkirkan, baru secara dasar membuat orang-

orang di dunia menjadi sadar. 
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Di dalam seluruh proses pelurusan Fa, "Gong" saya membubung dari mikroskopis ke 

permukaan. Sesungguhnya kecepatannya adalah sangat cepat sekali, saya sebentar 

lagi akan membicarakan masalah kecepatan pelurusan Fa ini. Saat arus pelurusan Fa 

belum dilakukan sampai ke permukaan manusia, yaitu pelurusan Fa terus meningkat 

ke atas permukaan ini, sedangkan di saat tenggang kekosongan di mana bagian 

permukaan belum diluruskan Fa, tepat di saat tenggang kekosongan ini, kekuatan 

lama yang jahat menampakkan segalanya, memanfaatkan kehidupan berbentuk aneh 

yang tak keruan yang paling jahat dan paling rendah tingkatannya untuk menganiaya 

Dafa, menganiaya pengikut Dafa. Sedangkan pengikut Dafa juga pada periode waktu 

sebelum tibanya pelurusan Fa sedang membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan 

semua makhluk, segalanya terwujud dalam periode waktu ini. 

Sebelum tuntas meluruskan Fa, bagian ruang dimensi yang tersisa ini masih terus 

ditembusi oleh arus pelurusan Fa. Namun sebelum arus pelurusan Fa bergulir sampai 

ke ruang dimensi permukaan, di dalam ruang dimensi permukaan masih terdapat Fa 

dari alam semesta yang lama, Fa yang telah bejat, dari itu Fa yang lama ini sedang 

mengikat segala kehidupan dalam ruang dimensi lama sebelum tibanya pelurusan Fa. 

Jika Fa yang lama ini terlalu dini dimusnahkan, yaitu Fa yang lama ini dimusnahkan 

sebelum datangnya pelurusan Fa, coba anda sekalian pikirkan, itu akan menimbulkan 

masalah yang serius; tingkat atas dan bawah alam semesta, ruang dimensi arah 

melintang, ruang dimensi arah membujur, seluruh ruang dimensi akan dibuat kacau, 

satuan waktu dalam alam semesta semua akan sirna, berubah menjadi sebuah ruang 

dimensi yang paling besar, menjadi sebuah satuan waktu yang paling cepat, seluruh 

kehidupan dalam ruang dimensi lama akan membusuk semuanya dalam waktu yang 

paling cepat dan kecepatan yang paling kilat, segala materi akan segera rusak, seluruh 

permukaan alam semesta lama yang tersisa yang belum diluruskan Fa akan buyar 

semuanya, akan segera tercerai-berai. Bagian permukaan dari alam semesta lama yang 

belum diluruskan Fa juga terbentuk dari ruang dimensi raksasa yang tak terhitung, 
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para makhluk yang tak terhitung serta Dewa-Dewa yang tak terhitung, dari itu 

sebelum tuntas meluruskan Fa mereka tidak dapat dimusnahkan, jika tidak para 

makhluk di sana akan tercerai-berai sebelum tibanya pelurusan Fa, sehingga tidak 

dapat diselamatkan. Shifu tidak saja sedang menyelamatkan kalian dan orang-orang di 

dunia, juga sedang menyelamatkan kehidupan-kehidupan tingkat tinggi itu. 

Kehidupan lama tidak dapat melihat bagaimana wajah alam semesta yang baru, juga 

tidak memperkenankan mereka melihat, dari itu mereka mempertahankan segala 

sesuatu dari alam semesta lama ini menurut prinsip Fa yang lama. Maka ketika saya 

menghendaki mereka menuruti tuntutan alam semesta yang baru, mereka tidak 

melakukan, karena mereka tidak dapat melihatnya. Dengan demikian dalam pelurusan 

Fa, Fa yang lama sesungguhnya sedang berperan mengganggu saya dan pengikut 

Dafa. Saya sanggup memusnahkannya. Namun tadi telah saya katakan, demi 

menyelamatkan semua makhluk tidak dapat dimusnahkan, sekali dimusnahkan, 

kehidupan-kehidupan tersebut semua tidak dapat diselamatkan, makhluk-makhluk 

dari bagian badan langit ini habis semuanya. Lagi pula subjek utama pengikut Dafa 

kita masih di situ, tingkat kesulitan untuk menyelamatkan akan lebih besar. 

Dari itu ada banyak hal tidak dapat dilihat secara sederhana. Tidak menjebol Fa yang 

lama ini, akan membawa tingkat kesulitan bagi pelurusan Fa, jika dijebolnya, akan 

menimbulkan akibat yang serius bagi penyelamatan semua makhluk. Pengikut Dafa 

memancarkan pikiran lurus untuk memberantas penganiayaan kejahatan terhadap 

kalian, dilakukan dengan pikiran lurus yang murni dan lurus itu diperbolehkan, 

prinsip Fa yang lama juga adalah demikian dalilnya. Ini adalah satu prinsip dengan 

pikiran lurus menyikapi Xiulian, dengan pikiran lurus menyelamatkan semua 

makhluk. Karenanya kalian dapat melakukan hal ini. Jika Shifu yang melakukan 

untuk kalian, maka prinsip Fa yang lama ini beserta Dewa yang lama tidak akan 

tinggal diam, oleh karena banyak hal telah saya lakukan untuk kalian, jika dilakukan 

lebih banyak lagi melewati ketentuan, atau ditangani secara keseluruhan, maka prinsip 
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Fa yang lama ini dan kehidupan dari alam semesta lama akan melihatnya, mereka 

pasti tidak tinggal diam. Mereka anggap segalanya dari kalian telah saya tangani 

keseluruhan, pengikut Dafa sendiri tidak berkultivasi, maka mereka akan maju 

menghalangi. 

Tentu, mereka menghalangi saya juga dapat memberantasnya, jika dilakukan 

demikian boleh tidak? Ada banyak hal tidaklah begitu sederhana. Misalnya saya 

mengangkat sebuah contoh. Praktisi dalam negeri Tiongkok ada sebagian tidak 

melakukan begitu baik, ketika mereka ditangkap untuk dianiaya, saat polisi bengis 

memukuli mereka, pukulannya sangat ganas. Namun ketika itu ada praktisi pikiran 

lurusnya tidak cukup, maka penganiayaan yang diderita makin berat. Ketika kejahatan 

sedang memukuli dia, dia telah lupa dirinya adalah pengikut Dafa, juga tidak 

terpikirkan, saya minta pertolongan Shifu untuk dibantu. Ada yang ketika minta 

pertolongan Shifu juga membawa rasa takut yang hebat. Banyak yang ketika dipukuli 

hingga sakit sekali mulutnya berteriak: "Aduh Ma! Aduh Ma!" sama sekali 

memandang penganiayaan ini sebagai penganiayaan manusia biasa terhadap manusia 

lain. Dengan demikian jika saat itu saya melindunginya, kekuatan lama ini pasti tidak 

tinggal diam, karena mereka sedang mempertahankan prinsip alam semesta yang 

lama. Mereka anggap itu adalah prinsip satu-satunya dari alam semesta ini, alam 

semesta yang baru mereka tidak dapat melihatnya. Mereka akan mengatakan: 

"Apakah ini pengikut Anda? Anda lihat apakah dia telah menganggap Anda sebagai 

Shifu? Apakah dia telah mematut diri sebagai orang Xiulian? Apakah dia memiliki 

pikiran lurus? Apakah dia telah mengesampingkan hidup dan mati? Apakah dia telah 

bertindak mencapai intan tak tergoyahkan?" Ketika itu Shifu betul-betul ditudingnya 

oleh mereka sehingga tidak bisa menjawab. Tentu, penampilan satu saat atau satu 

masa tidak dapat dikatakan bahwa dia sudah bukan pengikut saya, mereka juga 

mengerti, mereka akan mengatakan: "Tujuan kami memukuli dia adalah ingin agar 
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pikiran lurusnya terpukul ke luar. Anda lihat dia bahkan tidak mengakui Anda. Dia 

juga tidak menganggap dirinya sebagai pengikut Dafa." 

Oleh sebab itu kadang-kadang Shifu betul-betul dibuatnya tidak dapat berkata apa-

apa. Namun karena alam semesta sedang diluruskan Fa, saya dari dasarnya tidak 

mengakui babak penganiayaan ini, saya mampu memberantas dengan tuntas para 

Dewa dan kehidupan jahat sekaligus yang mengendalikan dan memanfaatkan 

kehidupan jahat. Tak peduli betapa tinggi tingkatannya, tak peduli siapa yang 

memukulnya, siapa yang mengendalikannya, siapa yang memanfaatkannya, siapa 

yang mengaturnya, saya juga mampu menangkapnya dalam genggaman tangan lalu 

dimusnahkan. Shifu duduk di sini adalah seorang manusia biasa, anda menganggap 

saya sebagai manusia biasa. Namun tubuh Shifu di seluruh ruang dimensi lainnya, 

besar tak terhingga, satu dibandingkan yang satu makin membesar, alam semesta 

lebih besar lagi, juga tidak sebesar saya. (Tepuk tangan) Tapi anda sekalian coba 

pikirkan, seandainya saya memusnahkan kehidupan-kehidupan ini, sedangkan prinsip 

yang lama, kehidupan dari permukaan ruang kosmos yang sangat besar yang belum 

diluruskan Fa semua akan melihatnya, mereka akan mengatakan: "Anda berbuat apa 

ini?" Dengan demikian mereka semua akan bangkit bersama menyerang, membentuk 

sebuah strategi oposisi dengan saya. Walaupun demikian saya masih sanggup 

membasmi mereka, tak peduli mereka berapa banyak datangnya, saya juga dapat 

memberantas mereka, membabat buah statusnya lalu dilempar masuk ke dalam 

neraka. Anda sekalian coba pikirkan, saya datang adalah untuk menyelamatkan semua 

makhluk, para Dewa itu bukankah juga merupakan kehidupan? Adalah kehidupan 

yang tingkat lebih tinggi, yang lebih patut diselamatkan. Sedangkan pengikut Dafa 

tersebut penampilannya tidak seperti pengikut Dafa seharusnya, dan saya demi dia, 

lalu membasmi Dewa-Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Anda sekalian coba 

pikirkan apakah betul berbuat demikian? Tidak betul kan? Dari itu saya beri tahu anda 

sekalian, ada sebagian hal Shifu sungguh sulit mengatasinya. Bukan kemampuan 
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Shifu tidak dapat diandalkan, adalah demi semua makhluk dapat terselamatkan. Di 

saat kalian berbuat lurus Shifu dapat melakukan apa pun untuk kalian. Jika pikiran 

lurus kalian betul-betul kuat, dapat mengesampingkan hidup dan mati, bagaikan intan 

tak tergoyahkan, maka kejahatan niscaya tidak berani mengusik kalian. Karena 

mereka tahu orang ini jika tidak dapat dibuat mati, penganiayaan apa pun bagi dia 

juga tidak efektif lagi, kejahatan terpaksa membiarkan dia. Jika dalam situasi 

demikian kejahatan masih ingin menganiaya, Shifu sudah tidak sungkan lagi. Shifu 

memiliki fashen yang tak terhitung, lagi pula masih ada Dewa-Dewa tulus yang tak 

terhitung yang membantu saya juga akan secara langsung memberantas kejahatan. 

Bukankah saya dulu sudah memberi tahu kalian, kalian setiap pengikut Dafa ada 

"naga langit delapan versi" yang melindungi Fa, dikarenakan kalian berbuat kurang 

memenuhi syarat, Dewa-Dewa semua dibatasi oleh Fa alam semesta lama sehingga 

hanya dapat tergesa namun tak berdaya. 

Kalau begitu kekuatan lama apa gerangan hubungannya dengan saya? Saya segera 

bicarakan masalah ini. Sesungguhnya, kekuatan lama ini, dikatakan secara tegas, 

mereka bukan bertujuan memusnahkan peristiwa pelurusan Fa ini, mereka juga tidak 

berani memusnahkannya. Tujuan mereka walaupun tidak murni, mereka juga ingin 

supaya peristiwa pelurusan Fa ini bisa berhasil, hanya saja mereka ingin semua ini 

dilakukan menurut permintaan mereka, meluruskan Fa dengan menuruti permintaan 

mereka, itu mutlak tidak diperbolehkan. Karena kehidupan dalam alam semesta 

semuanya telah bejat, unsur sumber dasar yang membentuk kehidupan mereka semua 

sudah tidak murni, unsur dari segala unsur sudah tidak murni, semua ini mereka 

sendiri juga tidak mengetahuinya, dengan cara apa pun juga tidak dapat membuat 

dirinya benar-benar murni dan lurus. Mereka sendiri sudah tidak mampu 

menyesuaikan tuntutan pelurusan Fa dan kriteria alam semesta baru, bagaimana 

mereka dapat meluruskan Fa? Bagaimana mungkin pelurusan Fa dilakukan menurut 

permintaan mereka? Jika alam semesta baru yang dihasilkan setelah pelurusan Fa, 

adalah dibangun dan dibentuk menurut kriteria kehidupan dan permintaan dari alam 
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semesta lama, bukankah itu masih merupakan alam semesta yang lama? Jadi semacam 

barang lama dengan etiket baru? Segala makhluk kehidupan dari alam semesta lama 

sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan dari alam semesta terdahulu di saat paling 

murni dan lurus, bagaimana dapat dilakukan menurut permintaan mereka? Dari itu 

tidak dapat mengakui mereka. Namun mereka berlandaskan tidak ingin tercerai-berai 

di dalam prinsip Fa lama yang prosesnya "Terbentuk-Bertahan-Rusak-Musnah," 

secara naluri ingin menolong dan membebaskan diri sendiri. Ketika mereka 

melakukan hal tersebut, kehidupan dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah 

dalam alam semesta semuanya ikut serta, seluruhnya merupakan satu sistem 

berkaitan, tiap tingkatan terdapat dua puluh persen kehidupan yang ikut serta, tiap 

tingkatan masih diaturnya bagaimana membantu saya secara konkret untuk 

meluruskan Fa. Namun kehidupan dalam tiap tingkatan sudah tidak murni, bahkan 

kehidupan yang terakhir itu juga tidak murni lagi. Bersamaan membantu saya mereka 

semua menyimpan maksud pribadi untuk melindungi mereka sendiri, semua ingin 

mengubah orang lain namun tidak ingin mengubah diri sendiri, siapa pun tidak ingin 

mengusik diri sendiri, bahkan ingin secara maksimal mempertahankan benda-benda 

yang terikat dan tidak mau dilepas oleh diri sendiri. Di dalam seluruh proses ada 

banyak hal mereka melakukannya dengan sangat tidak baik, sebagian mereka lakukan 

dengan sengaja, sedangkan ada sebagian mereka sendiri juga tidak menyadari bahwa 

hal itu sangat buruk. Dari itu segala sesuatu yang mereka lakukan tidak dapat 

memenuhi kriteria alam semesta baru, sekalipun kriteria awal mula dari alam semesta 

lama juga tidak dapat dipenuhi, dengan begitu dibandingkan dengan kriteria tuntutan 

alam semesta baru merupakan dua hal yang berbeda. Apa gerangan alam semesta 

baru, mereka tidak bakal mengetahui. Di saat krusial ini penampilan semua makhluk 

terhadap pelurusan Fa akan menentukan masa depan mereka, yaitu di dalam pelurusan 

Fa sedang menguji segala kehidupan, menata kembali posisi mereka, di antaranya 

termasuk disingkirkan. Oleh karena itu bagaimana wujud alam semesta baru sama 

sekali tidak mengizinkan mereka untuk mengetahui, segala sesuatu yang telah 
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diluruskan Fa dengan segala yang mereka atur sama sekali merupakan dua hal yang 

berbeda. 

Bicara sampai di sini saya mengutarakan dulu sejenak tentang waktu. Sesungguhnya 

waktu pelurusan Fa cepat sekali. Di luar badan langit menciptakan segala sesuatu bagi 

alam semesta baru, itu adalah pekerjaan dalam selang waktu kibasan tangan, begitu 

cepatnya. Walaupun ini merupakan suatu perumpamaan, namun betul-betul seperti 

dalam selang waktu kibasan tangan sudah selesai, begitulah cepatnya. Jika demikian 

mengapa kita melakukan pekerjaan ini sudah puluhan tahun lebih? Pada dasarnya di 

dalam alam semesta, terdapat ruang dimensi yang berbeda, dan di setiap ruang 

dimensi terdapat waktu yang berbeda pula. Di dalam alam semesta dari besar hingga 

kecil, dari mikroskopis tak terbatas hingga makroskopis tak terbatas terdapat partikel 

yang tak terhitung jumlahnya, dan pada setiap partikel mempunyai waktu yang berdiri 

sendiri, masing-masing waktu ada perbedaan panjang dan pendek. Sedangkan partikel 

dengan lingkup dunia yang besar kecilnya berlainan yang terbentuk oleh partikel 

tersebut, di dalamnya terdapat waktu, partikel dengan badan langit yang makin besar 

yang terbentuk oleh partikel-partikel tak terhitung masih terdapat waktu di dalamnya, 

kelompok partikel raksasa yang eksis secara keseluruhan dari partikel satu tingkatan, 

di dalamnya masih terdapat waktu yang lebih besar. Waktu dalam alam semesta 

banyaknya sama seperti kehidupan alam semesta, tak dapat dihitung, lagi pula alam 

semesta secara keseluruhan masih terdapat satuan waktu yang menyeluruh, di 

dalamnya terdapat waktu yang banyaknya tak terhitung yang secara konkret berfungsi 

dalam tiap-tiap ruang dimensi, semua ini diciptakan untuk pola eksistensi para 

makhluk dalam ruang dimensi yang berbeda. Dengan demikian ada ruang dimensi 

yang waktunya cepat, ada ruang dimensi yang niscaya waktunya lambat. Berkaitan 

dengan ucapan yang saya katakan tadi mengenai cepat lambatnya ruang dimensi, dari 

saya mulai berbicara sampai sekarang, ada ruang dimensi yang waktunya sejalan 

dengan saya ini, ada ruang dimensi telah berlalu beberapa hari, ada ruang dimensi 
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telah berlalu beberapa puluh ribu tahun, ada ruang dimensi telah berlalu beberapa 

ratus juta tahun, beberapa ribu miliar tahun, hingga begitu cepatnya. Karena alam 

semesta terlampau besar, partikel di dalamnya mikroskopis tak terhingga, juga 

makroskopis tak terhingga, mereka semua memiliki eksistensi waktu masing-masing. 

Coba kalian pikirkan, seluruh alam semesta, tak peduli betapa besarnya dia, jika 

dilakukan tidak dalam konsep waktu kosmos apa pun, meluruskan Fa ini di luar 

segalanya, dilakukan di luar lingkup waktu alam semesta, tidak dibatasi dalam 

lingkup waktu apa pun. Alam semesta lebih besar lagi, waktu lebih banyak lagi, di 

luar badan langit, dengan selang waktu kibasan tangan sudah selesai, kecepatan ini 

lebih cepat dibandingkan waktu yang paling cepat dalam alam semesta. Tetapi, 

apakah anda sekalian pernah pikirkan, tepat di saat selang waktu kibasan tangan ini 

ada tempat di mana telah berlalu beberapa ratus juta tahun. 

Ruang dimensi manusia ini, masih tergolong lumayan, sejak mulai meluruskan Fa 

baru sepuluh tahun lebih, dari 20 Juli 1999 hingga sekarang baru lewat dua tahun 

lebih waktunya, 4 angka tahun, saya meluruskan Fa juga hanyalah sepuluh tahun lebih 

waktunya. Coba anda sekalian pikirkan, bukankah itu sangat cepat? Sesungguhnya 

sangatlah cepat, dengan selang waktu kibasan tangan saja sudah menyelesaikan 

segalanya, perbedaan waktu yang terwujud di dalam ruang dimensi manusia adalah 

sepuluh tahun lebih. Lagi pula pasca pelurusan Fa waktu keseluruhan dari alam 

semesta telah didorong lebih cepat. Sebelum Juli 1999, satu hari adalah satu detik dari 

masa lalu, sekarang masih tak hentinya dipercepat, dewasa ini satu tahun kira-kira 

adalah satu detik dari masa lalu, ini masih merupakan angka rata-rata, lagi pula masih 

sedang dipercepat. 

Coba anda sekalian pikirkan, kecepatan yang begitu kilat, di dalam sejarah 

keseluruhan dari kehidupan anda, di dalam keabadian dari kehidupan anda, apa pun 

juga tidak dapat dijadikan hitungan. Kelak anda menolehkan kepala melihat periode 



23 
 

saat ini, tepat adalah sekejap, semuanya bukanlah apa-apa. Kalian ketika itu di tengah 

penganiayaan merasa melewati sehari bagaikan setahun, termasuk periode saat 

sekarang juga ada banyak praktisi sedang berpikir: Kapankah akan selesai? 

Penganiayaan ini kapan berakhir? Dengan demikian ada orang berpikir Shifu di dalam 

sajak ada tulisan yang mengatakan musim semi akan tiba, (hadirin tertawa) lalu 

berpikir: O, apakah akan berakhir di musim semi. Saya dulu dalam sajak juga pernah 

menulis musim gugur, (h adirin tertawa) ada pula praktisi mengatakan: Pasti akan 

berakhir di musim gugur. Kini musim gugur telah berlalu, namun belum berakhir, 

sepertinya ada semacam rasa kecewa. Coba anda sekalian pikirkan, bukankah ini 

sedang menggunakan hati manusia biasa untuk menyikapi semua yang terjadi? 

Satu orang berpikir, dua orang berpikir, tiga orang berpikir, itu tidak menjadi masalah. 

Jika lebih banyak orang dari seluruh satuan pengikut Dafa berpikir demikian, 

bukankah itu adalah suatu sifat hati yang kuat, rintangan yang besar? Anda tidak 

benar-benar memanfaatkan periode waktu ini dengan baik, malah menginginkan dia 

cepat berakhir. Coba anda sekalian pikirkan, hari ini juga kita akhiri, kalau begitu di 

Tiongkok ada berapa banyak orang yang harus meninggal? Banyak orang berpedoman 

terhadap badan langit yang lebih besar beserta kehidupan yang lebih banyak, jika 

segera akhiri, akan ada berapa banyak kehidupan yang disingkirkan? Kita tidak dapat 

menghapus pikiran jahat mereka yang memusuhi Dafa alam semesta di dalam 

benaknya, sedangkan ada banyak dari mereka justru mewakili badan langit yang 

sangat besar, oleh karena tersingkirnya mereka, lingkup kosmos yang berpadanan 

dengan mereka ada berapa banyak kehidupan yang harus meninggal? Berapa banyak 

kehidupan yang tersingkirkan? Apakah anda sekalian pernah memikirkan hal 

tersebut? Kalian adalah pengikut Dafa, sejarah menganugerahkan kepada kalian 

kewajiban yang agung. Kita seharusnya baik-baik memanfaatkan waktu ini, belum 

berakhir justru merupakan kesempatan menyelamatkan semua makhluk. Waktunya 

sangat pendek, begitu Fa meluruskan dunia manusia dimulai, orang-orang yang 

diletakkan pada posisi berbeda sudah akan ditentukan. Walaupun kita tidak mengakui 
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pengaturan kekuatan lama ini, namun kalian di dalam periode waktu ini telah 

menempa diri, telah menegakkan keagungan De dari pengikut Dafa. Pengikut Dafa di 

saat Dafa mengalami penganiayaan, yang kalian pikirkan terutama haruslah 

menyelamatkan semua makhluk, serta bagaimana dapat membuktikan kebenaran Fa, 

apakah ini tidak agung? Pengaturan dari kejahatan ini kita sama sekali tidak 

mengakuinya, namun penganiayaan ternyata telah muncul, kejahatan bagaimanapun 

telah menganiaya begitu banyak makhluk hidup, apakah kita tidak seharusnya berpikir 

lebih dulu untuk memanfaatkan waktu secara maksimal guna menyelamatkan 

mereka? Jika menganggapnya sebagai penganiayaan manusia biasa terhadap manusia 

lain, mendekap sebuah hati manusia biasa dalam memikirkan masalah: kapan kita 

direhabilitasi? Kapan akan berakhir? Coba anda sekalian pikirkan, apakah pemikiran 

demikian yang sepatutnya dipikirkan oleh pengikut Dafa? 

Jangan takut waktunya lama, saya beri tahu anda sekalian, agama Kristen setelah 

dianiaya tiga ratus tahun baru bangkit. Pengikut Dafa yang mengemban misi penting 

apakah tidak lebih baik dari seorang pengikut Xiulian yang biasa? Kunci utama ialah 

bagaimana kita memahami masalahnya. Saya bertanya kepada anda sekalian, 

menyelamatkan semua makhluk ada sepuluh tahun lagi, kalian masih melakukannya 

tidak? (Praktisi menjawab bersamaan: "Ya!") (Tepuk tangan) Ini barulah pengikut 

Dafa. (Tepuk tangan) Tentu tidak akan ada sepuluh tahun lagi, juga tidak diizinkan 

begitu lama waktunya, usia mereka juga tidak sebegitu banyak waktunya. 

Tapi kunci utamanya ialah bagaimana pengikut Dafa memandang sebuah masalah. 

Satu orang berpikir demikian, dua orang berpikir demikian, itu bukan masalah. Jika 

pengikut Dafa semua berpikir demikian itu adalah masalah. Kalian ingat tidak 

sebelum 25 April 1999, perdana menteri di Tiongkok itu bukankah pernah 

membenarkan Dafa? Pada 25 April 1999 saat praktisi mengajukan petisi, dia juga 

telah menemui pengikut Dafa, dan mengatakannya sangat baik. Setelah babak 

perusakan ini dimulai ada sebagian praktisi kita dikarenakan hal tersebut timbullah 
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banyak sifat hati manusia biasa, lalu berpikir: Benggolan kejahatan di daratan 

Tiongkok itu biarlah cepat mati, biarlah dia jatuh, agar dapat digantikan perdana 

menteri itu, jika digantikan perdana menteri bukankah kita direhabilitasi? Apakah 

kalian pernah pikirkan, ini adalah Fa alam semesta, orang mengatakan gempur lalu 

jadi digempur? Orang mengatakan rehabilitasi lalu jadi direhabilitasi? Manusia tidak 

sebanding! Bagaimana dapat menyandarkan harapan pada diri seorang manusia biasa? 

Kalian adalah pengikut Dafa! Kalian seorang pengikut Dafa sudah mewakili ruang 

dimensi raksasa yang sangat besar. Manusia tak terhitung apa-apa, hanya saja 

kekuatan lama sedang memanfaatkan mereka, menutupi kemampuan kalian yang 

lebih besar itu. Bagaimana boleh memikirkan masalah secara demikian? Jika kalian 

semua berpikir demikian, maka kekuatan lama akan melihatnya: Mengapa semuanya 

mempunyai hati yang demikian? Ini harus disingkirkan, kalau begitu kita buat perdana 

menteri itu jadi buruk. Lebih baik biar dia jadi buruk, juga harus menyingkirkan hati 

manusia biasa dari kalian. Bukankah demikian jadinya? Kekuatan lama tidak 

menganggap manusia sebagai sebuah persoalan, bila ingin dibunuh akan dibunuh, di 

dalam pelurusan Fa mereka hanya terobsesi pada pengaturan mereka. 

Peristiwa pelurusan Fa ini jika sampai benar-benar dirusak, alam semesta betul-betul 

akan sirna, dengan begitu kekuatan lama juga akan lenyap, kehidupan apa pun juga 

lenyap, segalanya habis tercerai-berai. Walaupun kekuatan lama ingin memperbarui 

alam semesta, pada hakikatnya tidak sanggup dilakukan, dengan begitu mereka terikat 

pada apa yang mereka ingin lakukan, berkhayal ingin mengendalikan peristiwa 

pelurusan Fa ini, efek yang ditimbulkannya seratus persen adalah merusak. Karena di 

dalam pelurusan Fa segala gangguan adalah mereka yang mengaturnya hingga terjadi, 

jika dilakukan tidak menuruti pengaturan mereka, mereka niscaya akan melakukan 

kejahatan. Di dalam pelurusan Fa bagi kehidupan-kehidupan ini tentu akan 

disingkirkan. Kalian di dalam mengklarifikasi fakta telah melihat ada orang yang 

benar-benar sulit diselamatkan, sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, di dalam 
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dunia ada banyak orang sama sekali sudah tidak dapat diselamatkan, apakah kalian 

ingat yang saya tulis "Berapa banyak yang terselamatkan dalam belas kasih?" Wahai 

para pengikut Dafa, di dalam mengklarifikasi fakta sekalipun kalian mengeluarkan 

lebih banyak lagi, saya beri tahu anda sekalian, pada akhirnya masih ada banyak 

kehidupan yang tak tertolong, mereka ditakdirkan akan disingkirkan. Saya tahu di 

daratan Tiongkok ada berapa banyak orang yang disingkirkan, sangat menakutkan, 

jumlahnya bukan main besarnya. 

Saya mengembalikan lagi pokok pembicaraan, saya tadi mengatakan perihal 

hubungan saya dengan kekuatan lama. Kekuatan lama ini, mereka telah melihat 

bahwa alam semesta akan berproses dalam prinsip hukum "Terbentuk-Bertahan-

Rusak-Musnah" hingga langkah terakhir, demi untuk menolong diri sendiri, jauh 

sebelum periode masa lampau sudah mulai mengatur peristiwa ini. Tidak ada orang 

yang tahu saya siapa, saya juga tidak tahu saya siapa. Tidak ada kehidupan yang 

pernah melihat saya, tidak ada kehidupan yang pernah menyebut saya sebagai sesuatu. 

Saya tidak ada bentuk juga tidak ada nama, dengan materi yang membentuk segala 

kehidupan dalam alam semesta tidaklah sama. Bagi semua makhluk dalam alam 

semesta saya boleh dikatakan apa pun tidak punya, barangkali ketika alam semesta 

telah tiada, saat itu hanyalah saya. Saya memang apa pun tidak punya. Tidak ada 

kehidupan yang tahu saya siapa. Namun jika tidak ada saya maka tidak ada eksistensi 

alam semesta. Saya datang kemari, adalah untuk menyelamatkan semua makhluk di 

tengah pelurusan kembali Fa pada saat alam semesta mahabesar tercerai-berai. 

Sesungguhnya segala perbuatan kekuatan lama adalah penyelamatan diri dari 

kehidupan sendiri secara naluri, namun sia-sia belaka. Setiap kali sebelum 

berakhirnya alam semesta raya, semua makhluk saat itu juga berbuat demikian, 

akibatnya malah mempercepat tercerai-berai. Dapat dikatakan penampilan semua 

makhluk di dalam pelurusan Fa hanyalah merupakan sikap mereka terhadap pelurusan 
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Fa, sedangkan yang menentukan dipertahankan atau tidak, taraf penampilan dari 

sikapnya terhadap pelurusan Fa menilai penataan kembali posisi mereka. Dengan kata 

lain, ini juga hanya merupakan penampilan semua makhluk pada tahap akhir dari 

proses "Terbentuk-Bertahan-Rusak-Musnah." 

Ketika saya muncul secara langsung di alam semesta raya pada tingkat menengah ke 

bawah, kehidupan tingkat tinggi dalam alam semesta raya sudah melihatnya. Saya 

berasal dari nihil kemudian berakumulasi hingga ada, bukan gabungan dari partikel, 

karena saya tidak memiliki partikel. Anda sekalian tahu saya tidak dapat dengan satu 

langkah datang ke tempat manusia ini. Jika tubuhnya terkomposisi dengan sangat 

mikroskopis, akan memengaruhi segalanya dari alam semesta. Yaitu biarpun 

kehidupan tingkat apa pun, ketika dia memasuki kosmos setingkat lebih rendah, maka 

kosmos tersebut akan termusnahkan, karena makin mikroskopisnya materi, energinya 

makin besar, pancaran radioaktifnya juga makin kuat. Walaupun energi para Dewa 

memiliki kesadaran, penuh belas kasih, namun juga akan mengubah segalanya. Dari 

itu harus reinkarnasi secara setingkat demi setingkat. Ketika telah memiliki bagian 

permukaan dari partikel tingkat tersebut baru dapat berada dan tinggal pada tingkat 

tersebut. Tetapi coba anda sekalian pikirkan, dengan demikian, waktunya tentu 

menjadi lama sekali, saya adalah demikian selangkah demi selangkah datang dan 

masuk ke sini. 

Tidak hanya saya saja, dunia manusia telah didatangi banyak Dewa-Dewa dari alam 

semesta raya, juga adalah demikian selangkah demi selangkah baru sampai ke sini. 

Banyak Dewa yang berdatangan dari badan langit tingkat berbeda, tujuannya adalah 

ingin menyelamatkan alam semesta raya. Bagi manusia mereka dapat dikatakan 

adalah kehidupan yang tingkatannya mutlak tinggi sekali, berikrar ingin 

menyelamatkan semua ini, ketika itu memang telah banyak yang berdatangan, hasrat 

dasarnya adalah baik, namun mereka tidak mampu melakukannya. Bukan saja tidak 
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mampu melakukan, juga tidak dapat pulang kembali. Sesungguhnya siapa pun juga, 

begitu memasuki Triloka maka selamanya tak mungkin kembali lagi. Namun, 

meskipun berapa banyak yang datang, kehidupan yang berada pada posisi paling 

tinggi dalam alam semesta raya ini telah melihatnya, mereka tahu siapa pun tidak 

mampu melakukan hal ini, mereka juga sedang terus mengamati saya. Mereka di atas 

dapat melihat dengan jelas: O, yang ini mampu melakukan. Mereka merasa materi 

yang mengomposisi kehidupan saya berbeda dengan kehidupan lainnya dalam alam 

semesta, benda apa pun juga tidak dapat mengusik dasar hakikinya. Dari itu mereka 

memutuskan memilih saya. Padahal di bumi telah berdatangan banyak Dewa. 

Walaupun mereka telah memilih saya, namun mereka tidak tahu saya ini 

sesungguhnya siapa. Kalau begitu mengapa saya masih menyetujui sebagian 

pengaturan mereka dalam sejarah? Karena di sini menyangkut sebuah masalah yang 

sangat penting. Anda sekalian tahu, saya tadi sudah mengatakan pengikut Dafa terdiri 

dari tiga bagian orang, di antaranya ada sebagian yang datang menjalin takdir 

pertemuan, pengikut Dafa dari bagian ini jumlahnya cukup banyak. Datang kemari 

dari badan langit yang jauh sekali untuk menjalin takdir pertemuan, mewakili banyak 

kehidupan dari badan langit mahabesar yang sangat jauh, mereka adalah wakil yang 

diutus oleh para makhluk datang ke planet bumi ini untuk menjalin takdir pertemuan, 

karena peristiwa pelurusan Fa ini akan dilakukan di sini. Jika saya tidak ikut 

berpartisipasi, coba anda sekalian pikirkan, dengan demikian kehidupan pada posisi 

tertinggi itu tentu akan menentukan pilihannya untuk menjalin takdir pertemuan 

dengan orang lain, para Dewa yang datang dari badan langit jauh sekali akan memilih 

dengan orang lain menjalin takdir pertemuan, ini bukanlah hal yang kecil, jika 

kekuatan lama secara detail melimpahkan segala pengaturannya perihal pembaruan 

alam semesta raya yang mencakup hal-hal berbagai tingkat kepada sebuah kehidupan 

yang lain, itu celaka sekali, bukankah itu telah keliru menjalin takdir pertemuan? 

Tentu saja sekalipun demikian mereka juga tidak dapat membendung saya melakukan 
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pelurusan Fa, akan tetapi, akan timbul sebuah masalah yang serius, begitu saat 

dimulai penyelamatan, orang pilihan mereka mulai melakukan sesuatu, walaupun dia 

tidak mampu melakukan, tapi saya juga akan mulai benar-benar meluruskan Fa, 

dengan demikian mereka pasti akan menganggap saya sedang mengganggu mereka, 

maka mereka akan mengerahkan habis-habisan segala kehidupan pada seluruh alam 

semesta lama ini untuk membasmi saya. Mereka tentu akan memandang saya sebagai 

merusak pekerjaan mereka untuk dibasmi, namun siapa pun juga tidak dapat 

membasmi saya, siapa pun juga tidak dapat menghalangi saya meluruskan Fa, kalau 

begitu coba anda sekalian pikirkan akan terjadi keadaan bagaimana? Kecepatan 

meluruskan Fa mutlak tidak bisa dipengaruhi, jika mereka ingin menghalangi, maka 

saya akan memberantas mereka, dalam sekejab akan terbasmi, tak peduli berapa 

banyak yang ikut serta semua akan terbasmi. Coba anda sekalian pikirkan bukankah 

saya datang untuk menyelamatkan semua makhluk, kalau semuanya terbasmi, siapa 

yang masih diselamatkan? Dari itu di dalam sejarah, ketika mereka telah memilih 

saya, saya berpikir demi menyelamatkan mereka, maka tidak menentangnya, namun 

juga tidak memperkenankan mereka tahu saya ini siapa. Dengan begitulah mereka 

mengatur segalanya di dalam alam semesta raya, termasuk segala hal dalam sejarah 

umat manusia. Saya beranggapan saat permulaan meluruskan Fa juga merupakan 

sebuah ujian bagi mereka. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan semua tidak 

dapat memenuhi kriteria alam semesta baru, saya anggap saja semua yang mereka 

lakukan ini sebagai permainan. Kalian suka permainan saya seyogianya menemani 

kalian, hanya begitu saja. Bagaimana keadaan sesungguhnya dari pelurusan Fa, itu 

adalah suatu hal yang lain lagi. Adalah mutlak tidak mengizinkan mereka mengetahui 

bagaimana keadaan dari alam semesta baru. Di dalam pelurusan Fa, segala kehidupan 

juga tidak boleh terloloskan, mereka merasa mereka telah mengatur saya, sama 

dengan menyelamatkan saya, mereka berjasa. Bagaimana keadaan alam semesta 

setelah diluruskan Fa, dan bagaimana keadaan mereka, mereka mengharuskan apa 

yang mereka inginkan, mempertahankan apa yang mereka ingin pertahankan. Coba 
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anda sekalian pikirkan, misalnya alam semesta baru adalah emas murni, lalu masuk 

sebuah kehidupan yang tidak murni, bukankah ia jadi tidak murni lagi? Bagaimana 

dapat diperbolehkan? Kehidupan apa pun juga tidak dapat lari ke luar dari peristiwa 

pelurusan Fa ini, siapa pun tidak dapat melarikan diri, segala sesuatu dalam badan 

langit mahabesar berada di dalamnya. Dengan demikian dapat dikatakan, tak peduli 

kekuatan lama bagaimana mengatur, biarlah mereka mengaturnya, namun pada 

akhirnya ketika melakukan pekerjaan ini mutlak tidak dapat dilakukan menuruti 

permintaan mereka. Dari itu timbullah segala rintangan di hari ini yang disebabkan 

oleh kekuatan lama yang mengharuskan saya melakukannya dengan menuruti 

pengaturan mereka. Tak peduli betapa besarnya rintangan ini sesungguhnya juga tidak 

memengaruhi unsur hakiki pelurusan Fa saya, dan kecepatannya sama cepat tak 

berbeda, segalanya dilakukan persis menurut permintaan saya, alam semesta baru 

sedang membangun segala sesuatu menurut kriteria Dafa sepenuhnya. Sesungguhnya 

kekuatan lama adalah sedang berlakon di tengah selisih waktu tenggang kekosongan 

sebelum datangnya pelurusan Fa, pengikut Dafa juga sedang membela Fa dan 

menyelamatkan semua makhluk pada periode waktu ini, kehidupan jahat tingkat 

rendah yang dimanfaatkan oleh kekuatan lama juga sedang melakukan hal-hal 

penganiayaan pengikut Dafa dan para makhluk pada saat ini, orang-orang bengis yang 

dikendalikan oleh kehidupan jahat dan hina, juga sedang melakukan kejahatan di 

tengah periode waktu ini. 

Berapa lama sudah kekuatan lama ini mengatur hal-hal demikian di tempat manusia? 

Adalah dua kali waktu planet bumi. Saya dulu pernah mengatakan, Dafa pernah 

diajarkan pada dunia manusia. Banyak praktisi menanyakan kepada saya kapan 

pernah diajarkan, tepat adalah pada planet bumi sebelumnya pernah diajarkan. 

Mengapa demikian? Planet bumi sebelumnya adalah untuk percobaan bagi planet 

bumi ini, kekuatan lama demi agar pembaharuan yang mereka atur pada akhirnya 

tidak timbul masalah, maka planet bumi sebelumnya sudah dilakukan percobaan 
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untuk keperluan ini, agar ia tidak sampai timbul masalah, agar ia tidak menyimpang. 

Mengapa harus dilakukan percobaan dengan waktu yang begitu lama? Karena dahulu 

di atas planet bumi ini tidak ada kehidupan semacam manusia. Mengapa saya selalu 

membicarakan manusia luar angkasa? Adalah karena kehidupan di planet bumi ini, 

tak peduli dahulu sudah berganti baru berapa banyak planet bumi, kehidupan utama di 

tempat ini adalah makhluk sejenis manusia luar angkasa, tiap periode tidak sama, 

namun semuanya tidak memiliki wujud manusia. 

Dalam sejarah mengapa Dewa menciptakan manusia meniru rupa dirinya? Ini juga 

merupakan teka-teki dalam komunitas Xiulian. Saya beri tahu anda sekalian, adalah 

karena Fa akan diajarkan di sini, para makhluk yang mendengarkan Fa haruslah yang 

berwujud layak untuk mendengar Fa. Jika menampilkan segerombol binatang datang 

ke sini mendengarkan Fa adalah penghinaan terhadap Dafa, tidak akan diizinkan. Jika 

bukan demi pengajaran Dafa, Dewa menciptakan makhluk hidup di sini berwujud 

manusia, maka segenap Dewa lainnya akan melenyapkannya, ini sama dengan 

menghina Dewa. Adalah demi meluruskan Fa, maka Dewa meniru rupa dirinya 

menciptakan manusia di bumi. Orang Timur diciptakan oleh Dewa yang berwujud 

orang Timur, orang Barat diciptakan oleh Dewa yang berwujud orang Barat, masih 

ada Dewa yang berwujud orang hitam telah menciptakan orang hitam, orang-orang 

jenis lain juga diciptakan oleh Dewa-Dewa lainnya. Saat itu manusia menyebut Dewa-

Dewa yang menciptakan mereka itu sebagai Tuhan. Namun manusia sekarang 90% 

adalah kehidupan yang datang dari tingkat tinggi, lagi pula mayoritas tingkatannya 

sangat tinggi, mereka hanya memanfaatkan kulit manusia yang dibuat oleh Dewa pada 

mulanya, sedangkan mereka sendiri sudah tidak ada hubungan langsung dengan Dewa 

yang menciptakan kehidupan manusia. Ketika itu pada saat saya mengajarkan Fa di 

planet bumi pertama tidak diajarkan Fa yang begitu besar, karena itu hanya untuk 

percobaan. Fa yang diajarkan hanya menyelamatkan para makhluk ke surga Falun, 

maka para makhluk yang terselamatkan pada periode itu semua berada di dalam surga 
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Falun. Planet bumi terus dipertahankan hingga tahap akhir, iptek [2] saat itu sangat 

maju dan berkembang, planet bulan adalah pada waktu itu diorbitkan. Namun oleh 

karena berkembangnya industri, membuat udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan 

makanan manusia, segalanya bermetamorfosis, sampai akhirnya manusia juga 

berbentuk aneh, sumber energi di planet bumi juga terkuras habis, manusia periode itu 

dengan demikian berakhir. 

Planet bumi periode ini berawal pada seratus juta tahun sebelumnya, kita orang yang 

duduk di sini ada yang merasa bahwa yang saya pelajari dalam buku pelajaran sejarah 

adalah 3,5 miliar sampai 4,5 miliar tahun. Saya beri tahu anda sekalian, setiap periode 

planet bumi adalah seratus juta tahun, planet bumi periode yang lalu juga seratus juta 

tahun. Namun saya di dalam buku "Zhuan Falun" juga pernah mengatakan kepada 

kalian, bahwa benda sejarah di atas bumi ada yang beberapa ratus juta tahun, bahkan 

dua miliar tahun sebelumnya. Saya hanya ingin memberi tahu bahwa manusia 

mempunyai peradaban prasejarah, manusia hanya boleh tahu sebegitu banyak saja, 

sekalipun dalam sejarah seratus juta tahun ini, manusia juga telah menciptakan banyak 

kali kebudayaan prasejarah. Planet-planet lain yang menempati posisi planet bumi ini 

dahulu juga pernah mengalami banyak kali tercerai-berai kemudian tercipta lagi, 

dengan begitu di dalam alam semesta ada banyak planet setelah tercerai-berai, 

mengapung di tengah kekosongan menjadi bentuk debu dan planet yang kecil. Di 

dalam alam semesta mahabesar planet tercerai-berai tiada hentinya, dan terbentuk 

kembali tiada hentinya. Pencerai-beraian mereka merupakan sebuah ledakan. Planet 

bumi juga adalah planet bumi yang lama setelah terus-menerus meledak lalu 

bergabung kembali menjadi planet bumi yang berikutnya, meledak satu bergabung 

kembali satu pula. Di ruang angkasa luas terdapat banyak debu, ada yang besar sekali 

ukurannya, ada yang seperti sebuah batu besar, ada yang berukuran beberapa 

kilometer kubik, ada yang bahkan berukuran sampai ratusan kilometer kubik. Di 

setiap planet pernah ada peradaban, di atas planet bumi yang lalu juga ada peradaban, 

dengan demikian ada banyak benda berukuran besar yang belum meledak secara 
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tuntas, di atasnya akan terdapat sisa peradaban dari makhluk hidup yang lalu. Ketika 

menciptakan kembali planet bumi, adalah mempersatukan debu-debu kosmos 

tersebut, maka planet bumi yang tercipta kembali, akan meninggalkan benda sejarah, 

sisa peradaban yang ada di atas planet bumi atau planet luar yang lalu. Dari itu bagi 

ahli geologi dan sejarawan masa kini, jika hari ini saya tidak mengutarakannya, walau 

melalui cara apa pun mereka juga tidak dapat berhasil menelaah materi di atas bumi 

ini sebenarnya materi dari zaman apa. Planet bumi ini, saya tadi sudah mengatakan 

mempunyai seratus juta tahun sejarah, hingga batas masa kini persis sudah seratus juta 

tahun, telah mencapai usia yang sama dengan planet bumi yang dulu berada di tempat 

ini. Tentu saja manusia di dalam seratus juta tahun ini juga telah mengalami berapa 

kali peradaban, oleh karena bobroknya moral sehingga telah banyak kali dimusnahkan 

oleh Dewa, dewasa ini apa yang disebut peradaban dari manusia adalah sesuatu yang 

sengaja diatur oleh kekuatan lama, bukan kebudayaan manusia yang sebenarnya. 

Jika demikian mengapa tidak langsung menciptakan kulit manusia pada saat 

mengajarkan Fa? Dewa datang ke tingkat bawah mendengarkan Fa, haruskah 

menciptakan manusia sebelum masa sejarah yang begitu lama? Anda sekalian perlu 

tahu, ketika Dewa menciptakan manusia, tidak boleh menciptakan kesadaran pikiran 

mereka sendiri ke dalamnya, karena itu merupakan seorang Dewa seutuhnya, sudah 

bukan manusia lagi, itu tidak diperbolehkan. Walaupun manusia mempunyai wujud 

Dewa, Dewa juga tidak boleh menganggap manusia sebagai sejenis, karena perilaku 

manusia dan perilaku Dewa sama sekali adalah dua hal yang berbeda. Kalau begitu 

manusia pada waktu awal bagaimana penampilannya? Struktur tubuh manusia ini 

adalah Dewa yang menciptakannya, maka di dalam ruang dimensi ini merupakan 

sistem tubuh manusia yang paling indah dan sempurna, kehidupan-kehidupan luar 

planet sangat kagum melihatnya! Tentu juga termasuk tiga unsur jiwa dan tujuh unsur 

roh dari manusia, yang membentuk sebuah tubuh manusia yang utuh. Jika tidak 

termasuk tiga unsur jiwa dan tujuh unsur roh, itu hanyalah permukaan tubuh manusia, 
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juga disebut kulit manusia. Pengertian kulit manusia dengan lapisan kulit yang 

dianggap manusia adalah dua hal yang berbeda, Dewa menganggap segala paling 

permukaan dari tubuh manusia yang terdiri dari partikel molekul, termasuk tulang, 

darah, organ tubuh, segala struktur permukaan pada tubuh manusia, yaitu dilihat dari 

mikroskopis, manusia yang terbentuk dari unsur permukaan sel molekul, segala 

sesuatu yang dapat dilihat mata manusia di dalam pembedahan, Dewa menyebut 

seperangkat utuh dari struktur permukaan ini sebagai kulit manusia, bukan 

menandakan lapisan kulit manusia. 

Namun manusia yang belum memiliki daya pengenalan terhadap alam semesta, 

terhadap segala sesuatu dari dunia manusia serta segala sesuatu dari manifestasi 

kehidupan, belum memiliki daya tahan apa pun terhadap perubahan alam semesta, 

juga tidak memiliki pemikiran utuh apa pun, tidak memiliki daya pengenalan dan 

penanganan terhadap lingkungan alam di bumi dan alam semesta. Dia akan 

bagaimana penampilannya? Saya beri tahu anda sekalian, ketika dia mengalami hal-

hal yang menyenangkan, dia akan bergegas naik ke atas pohon, tertawa terbahak-

bahak tiada hentinya. Tertawanya juga sangat menakutkan dan tak terkendali. Jika dia 

mengalami hal yang pedih dia akan menyusup ke bawah tanah, sampai beberapa hari 

juga tidak dapat membebaskan diri. Bila dia mengalami hal yang menyulut emosi, 

akan melampiaskannya tanpa memedulikan akibat. Dia akan mati demi gembira, 

marah, sedih, dan senang. Coba anda sekalian pikirkan manusia semacam ini dapatkah 

mendengar Fa? Namun manusia yang diciptakan awalnya adalah demikian, tidak 

memiliki pengendalian diri apa pun, tidak memiliki daya tahan apa pun, tidak 

memiliki konsep pikiran utuh apa pun terhadap pemahaman segala hal dari ruang 

dimensi ini. Dengan demikian manusia harus melewati masa yang panjang sekali, 

untuk perlahan-lahan memperkaya pikiran manusianya, agar dapat memiliki 

pengendalian diri dan daya tahan, ini bukanlah dapat dihasilkan dalam waktu singkat, 

maka dalam seratus juta tahun adalah untuk melakukan hal ini. Penampilan manusia 
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sekarang, saat mengalami masalah tidak tegang, berkepala dingin dan tenang, berpikir 

dengan arif, bahkan mempunyai kemampuan kreatif. Manusia dapat memiliki pikiran 

yang demikian serta kondisi kesadaran yang normal, ini adalah di dalam masa sejarah 

yang panjang sekali Dewa dengan sengaja menciptakannya bagi manusia. Masa 

proses ini, saya beri tahu anda sekalian, terus berlanjut hingga lima ribu tahun 

sebelumnya. 

Sampai pada periode waktu lima ribu tahun terakhir dari kebudayaan Tiongkok yang 

"semi Dewa," sudah mulai secara sistematis membakukan pikiran manusia agar dapat 

menerima Fa. Prinsip dari ruang dimensi manusia walaupun bertolak belakang, namun 

Dafa dari alam semesta adalah lurus. Saat saya berceramah Fa, makna yang 

terkandung dalam prinsip Fa yang terdengar, juga tulisan dan bentuk penyampaiannya 

pada tingkat berbeda di atas Triloka tidaklah sama, namun prinsip Fa menjelujur pada 

tiap tingkatan. Adalah taraf kondisi yang telah meningkat menyebabkan ketidak-

samaan ini, namun tidak salah posisi. Jika saya di tingkat manusia ini mengatakan 

dengan satu versi, di atas langit dengan versi lain, coba anda sekalian pikirkan, Fa ini 

sudah tidak sempurna dan harmonis, itu tidak benar, karena di dalam pelurusan Fa, Fa 

yang diutarakan di tingkat manusia ini haruslah berpadanan bagi seluruh alam 

semesta, ketika saya berceramah Fa, tubuh saya dalam tiap-tiap tingkatan juga sedang 

berceramah Fa, para makhluk pada tiap-tiap tingkatan juga sedang mendengarkan Fa. 

Lalu bagaimana menciptakan, membakukan pikiran yang membuat manusia dapat 

mengerti di saat mendengarkan Fa? Karena bagaimana Fa akan diutarakan, haruslah 

demikian pula menciptakan kebudayaan manusia serta pikiran manusia ini. Manusia 

di seluruh dunia semua tahu apa yang disebut moralitas, apa yang disebut keyakinan, 

apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut kejahatan, baik dan buruk, ini adalah 

yang paling dasar. Di Tiongkok sana perwujudannya lebih konkret sedikit, makna 

yang terkandung lebih dalam, karena Fa akan diajarkan di sana, pekerjaan akan 
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dilakukan di sana, maka di tempat itu haruslah diciptakan sebuah kebudayaan yang 

kaya, yang benar-benar dapat mengenal dan memahami Fa. Saya dahulu pernah 

mengatakan kepada kalian, saya di dalam sejarah terus-menerus menjalin takdir 

pertemuan dengan banyak pengikut Dafa. Menjalin takdir pertemuan hanyalah sebuah 

tujuan pada permukaan, setelah itu pengikut Dafa dan saya bersama-sama masih harus 

menanggung kewajiban untuk menciptakan peradaban manusia serta kebudayaan 

yang dibutuhkan untuk Dafa. Karena di dalam sejarah, seorang manusia biasa yang 

lazim bila ingin meninggalkan sesuatu peradaban, jejak peninggalan, dan ideologi di 

dalam sejarah manusia yang diciptakan demi pengajaran Dafa, itu mutlak tidak 

diizinkan. Dari itu kebudayaan yang tertinggal di dalam sejarah semua adalah 

dihasilkan oleh pengikut Dafa kita, tentu masih terdapat shifu yang membimbing 

kalian. Sejarah manusia persis seperti sebuah pertunjukan, kalian dari raja sampai 

rakyat jelata, dari tokoh pahlawan sampai perampok, (tertawa) dari cendekiawan, 

orang ternama sampai pahlawan, semua ini kalianlah yang memerankannya. Anda 

sekalian jangan tertawa! Jika tidak ada orang yang berperan sebagai perampok, ini 

hari ketika saya berceramah Fa orang tentu tidak tahu apa itu perampok, perilaku 

perampok itu bagaimana, pikiran dan perasaannya bagaimana, wujud perampok 

bagaimana. Di dalam Fa jika ada kekosongan itu tidak benar. 

Anda sekalian tahu "kisah Samkok." [3] "Kisah Samkok" telah mengetengahkan 

sebuah paham "persaudaraan." Melewati satu dinasti, dalam pertarungan di antara tiga 

kekuatan, sepenuhnya telah mewujudkan makna yang terkandung dalam 

"persaudaraan." Lagi pula adalah dengan melewati satu dinasti yang waktunya begitu 

lama telah mewujudkan kebudayaan yang sangat dalam tentang "persaudaraan" ini, 

hari ini ketika mengajarkan Fa -- manusia baru mempunyai pemahaman yang dalam 

terhadap "persaudaraan," tahu apa itu persaudaraan, hubungan apa serta refleksi 

mendalam yang terungkap lebih luas dari permukaan dan makna di dalamnya. 

Manusia tidak boleh hanya mengetahui permukaan dari huruf itu, makna apa yang 
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terkandung di dalamnya harus juga dimengerti. Tentu di dalam "Kisah Samkok" juga 

telah terwujud makna yang terkandung dari akal kecerdasan manusia dan lainnya. 

Yue Fei[4] dari dinasti "Song Selatan" telah mewujudkan sebuah paham "kesetiaan." 

Apa itu "kesetiaan," anda hanya mengutarakan penjelasan-penjelasan tidak akan 

bermanfaat. Melewati proses waktu satu dinasti, baru membuat manusia benar-benar 

memahami makna terkandung yang sesungguhnya serta hubungannya yang 

mendalam, hingga perwujudannya dalam perilaku. 

Dalam sejarah masih terdapat berbagai aliran pikiran dan tokoh-tokohnya, masih ada 

paham-paham "kemurahan hati," "keadilan," "sopan santun," "kearifan," "keyakinan," 

dan lain-lain, yang dikemukakan dalam doktrin "Jalan Tengah" dari Konghucu. 

Munculnya Sakyamuni, Lao Zi dan Yesus, baru membuat manusia pada hari ini dapat 

benar-benar mengenal apa itu keyakinan sejati dan Xiulian, apa semua itu perihal 

Buddha, Tao dan Dewa. Dalam sejarah sedang memperkaya pikiran manusia di hari 

ini, supaya manusia dapat mengenal dan memahami Fa, dapat memperoleh Fa. Segala 

proses sejarah manusia adalah sedang mengukuhkan dasar yang demikian, dapat 

dikatakan demi pengajaran Dafa barulah diciptakan manusia dan kebudayaan 

manusia, bukanlah Fa diutarakan dengan menyesuaikan kebudayaan manusia, lebih-

lebih bukan produk dari kebudayaan manusia. Ini adalah apa yang kita lakukan di 

dalam lima ribu tahun ini. 

Bicara sampai di sini, secara perwujudan nyata masyarakat manusia persis seperti 

sebuah pertunjukan. Berlalu satu dinasti satu generasi, itu persis seperti layar 

panggung telah dibuka, pertunjukan satu dinasti dimulai. Setelah selesai satu dinasti, 

ditutuplah layar lebar. Kemudian dibuka kembali, berganti dinasti dan generasi. Satu 

dinasti satu generasi, satu dinasti satu generasi begitulah berlalu melewati panggung, 

menjalin takdir pertemuan, meninggalkan sebuah sejarah, menciptakan kebudayaan 

yang dibutuhkan umat manusia, dipertunjukkan selayar demi selayar. Mengapa di 

tempat Tiongkok ini disebut dinasti, sedangkan di daerah lain di luar Tiongkok 
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semuanya disebut negara? Mengapa pimpinan mereka disebut raja, di Tiongkok 

disebut Kaisar? Saya beri tahu anda sekalian, ini bukanlah perbedaan yang terletak 

pada sebuah istilah dan kebudayaan. Karena umat manusia diciptakan demi Dafa, 

Dafa adalah garis utama dari pertunjukan ini, keberadaan semua makhluk berkisar 

pada garis utama ini. Hanya saja manusia terobsesi oleh tontonan perselisihan dan 

pertarungan dari hal-hal sekunder di dalam pertunjukan, telah lupa pada tema utama 

pertunjukan serta apa tujuan hidup manusia. Panggung dari pertunjukan ini adalah 

Tiongkok. 

Satu dinasti satu generasi, manusia pada setiap dinasti juga adalah satu dinasti 

manusia langit, adalah wakil yang datang dari badan langit yang sangat jauh, 

mewakili para makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sana, datang kemari untuk 

menjalin takdir pertemuan, agar di dalam pelurusan Fa para makhluk tersebut tidak 

tertinggal. Dalam menjalin takdir pertemuan pada dinasti kali itu mereka telah 

meninggalkan kebudayaan yang mereka bawa. Setelah menjalin takdir pertemuan, 

pada kehidupan berikutnya mereka reinkarnasi ke daerah lain menunggu hari 

dimulainya pengajaran Dafa. Setiap dinasti juga adalah demikian, seluruh bangsa di 

dunia juga pernah reinkarnasi di Tiongkok. Termasuk orang-orang di setiap negara, 

selain pada masa akhir-akhir ini setelah dimulainya pengajaran Fa sejumlah besar 

kehidupan tingkat atas yang juga berdatangan, di dalam sejarah orang-orang berbagai 

negara semua pernah reinkarnasi di Tiongkok. Tak peduli anda adalah orang dari 

negara mana, pertama-tama anda di atas bumi ini telah menjadi orang Tionghoa 

terlebih dahulu, karena kalian pertama reinkarnasi adalah di sana. Dengan demikian 

saat bicara sampai di sini, saya ingin memberi tahu anda sekalian, sesungguhnya 

bentuk dan kandungan makna dari negara Tiongkok semuanya tidaklah eksis. Apakah 

kalian merasa ucapan ini mengejutkan orang? Sesungguhnya kebudayaan Tiongkok 

adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia dari seluruh dunia dalam tiap dinasti 

dan tiap generasi, setelah menjalin takdir pertemuan lalu bereinkarnasi ke daerah lain. 
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Misalnya, orang Amerika sekarang adalah orang dinasti Ming Raya. Orang Amerika 

sekarang sangat menyukai Tao, masih meninggalkan wujud konsep dari masa itu. 

Ketika orang dinasti Ming mencapai keyakinan Tao pada puncaknya, di sebagian kota 

hampir setiap rumah dibuatkan tungku. Inggris adalah dinasti Tang Raya, Perancis 

adalah dinasti Qing Raya, Italia adalah dinasti Yuan, Australia adalah dinasti Xia, 

Rusia adalah dinasti Zhou, sedangkan Swedia adalah dinasti Song Utara, Taiwan 

adalah dinasti Song Selatan, Jepang adalah dinasti Sui. Pada waktu itu ketika orang-

orang dari berbagai dinasti meninggalkan Tiongkok dan reinkarnasi ke tempat yang 

dituju, masih belum ada negara seperti sekarang, daerahnya masih termasuk hutan 

belantara dan terbelakang. Dengan demikian kebanyakan telah reinkarnasi menyebar 

ke berbagai tempat di seluruh dunia, hingga masa akhir-akhir ini baru kembali ke 

posisinya. Anda dari dinasti ini pergi ke sini, anda dari dinasti itu pergi ke sana, 

demikianlah keadaannya. Oleh sebab itu bila dikatakan secara tegas, yang mana 

adalah Tiongkok? Siapa ialah orang Tionghoa? Makna sebenarnya dari Tiongkok itu 

tidaklah eksis. 

Jika demikian halnya, apakah sekarang telah eksis? Karena dia juga disebut sebagai 

negara, sekarang juga tidak ada lagi dinasti? Sesungguhnya sekarang juga tidak eksis, 

karena ketika sampai pertunjukan yang terakhir ingin dipentaskan, yaitu saat Fa akan 

diajarkan, semua makhluk yang pernah menjalin takdir pertemuan dengan saya, atau 

mereka yang paling berkemungkinan memperoleh Fa dan orang-orang yang tampil 

memerankan dampak negatif di saat Fa disebar-luaskan, seluruhnya telah reinkarnasi 

kembali ke Tiongkok. Tak peduli yang memperoleh Fa, yang melakukan perusakan, 

semua datang demi Fa ini, lahir demi Fa, terbentuk jadi demi Fa, semuanya telah tiba 

dengan lengkap. Dari itu orang Tionghoa sekarang adalah paling beraneka ragam, 

karena telah mengumpulkan kehidupan yang positif dan negatif dari seluruh dunia 

yang datang demi masa pelurusan Fa. Namun biarpun yang berdampak positif atau 

berdampak negatif, berhubung pelurusan Fa tidak mengakui pengaturan dari kekuatan 
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lama, asalkan semua makhluk dapat bersikap benar terhadap pelurusan Fa, niscaya 

akan ada harapan terlepas dari penyingkiran. Jika dapat memperoleh Fa, saya akan 

bisa menyelamatkannya, dahulu saya pernah mengatakan kepada kalian, saya katakan, 

mengapa di dunia ini dapat muncul demokrasi? Sebab fundamentalnya adalah karena 

raja yang datang dari lingkup bangsa itu, dari badan langit tersebut semua telah 

reinkarnasi di Tiongkok, siapa yang dapat menyandang tahta raja lagi di sana? 

Akhirnya kehidupan tingkat tinggi dari kekuatan lama memutuskan: Kita suruh orang-

orang mereka sendiri memilihnya. Setelah terpilih, juga tidak boleh disebut raja, 

panggil saja dia presiden. Pokoknya setelah menduduki jabatan juga tidak dapat 

diperlakukan seperti raja, jika sudah tidak baik boleh saja dia dicaci, jika lebih buruk 

lagi masih dapat digugat, diadakan pemilihan ulang. Ini adalah sebab awal yang 

sesungguhnya dari pengaturan demokrasi oleh tingkat atas. Masih terdapat faktor 

lainnya. Manifestasinya pada tingkat manusia ditandai pula dengan perwujudan 

prinsip dari satu tingkat manusia ini. Manusia tidak tahu bagaimana gerangan 

masalahnya. Dari itu orang-orang di daerah Tiongkok itu, anda jangan melihat 

parasnya tidak menarik perhatian orang, itu berhubung belakangan ini karma besar 

yang menyebabkannya. Walaupun lembaran kulit ini sudah tidak begitu cantik, namun 

kandungan makna di dalamnya besar sekali. Coba kalian pikirkan, makhluk-makhluk 

di sana akan dimusnahkan, betapa menakutkan. Biarpun badan langit maupun 

makhluk-makhluk yang mereka wakili ataupun yang berpadanan dengan diri mereka, 

semua adalah kelompok kehidupan yang besar dan penting. 

Bicara sampai di sini saya utarakan sejenak, saya tadi membicarakan menyangkut 

sejarah planet bumi ini yang hanya seratus juta tahun. secara garis besar dalam seratus 

juta tahun, di atas planet bumi ini terbagi dua masa periode besar, lima puluh juta 

tahun sebagai satu periode. Lima puluh juta tahun pertama adalah periode di mana 

manusia raksasa, manusia cebol dan manusia sedang eksis bersamaan. Manusia 

raksasa rata-rata setinggi lima meter; manusia sedang adalah manusia sekarang pada 
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masa kita ini, rata-rata di bawah dua meter; sedangkan manusia cebol hanya setinggi 

beberapa inci. Ketika itu Dewa menciptakan manusia mengapa bersamaan diciptakan 

tiga jenis manusia? Karena ingin melakukan percobaan dari ketiga jenis manusia ini, 

jenis mana yang cocok untuk tetap berada di atas bumi hingga tahap terakhir, cocok 

untuk memperoleh Fa. Selama dalam proses lima puluh juta tahun, di satu pihak tak 

hentinya menciptakan daya pengenalan manusia terhadap dunia, di lain pihak 

menentukan manusia jenis mana yang ingin dipertahankan. Akhirnya ditemukan, 

manusia raksasa tidaklah cocok, berhubung tubuhnya besar, maka menyebabkan jarak 

secara relatif menjadi pendek terhadap planet bumi, waktu pun secara relatif menjadi 

singkat, juga karena pengurasan sumber materi oleh manusia raksasa 

perbandingannya tidak selaras dengan planet bumi. Kemudian ditemukan bahwa 

manusia cebol juga tidak selaras, karena seluruh bumi adalah hutan, mereka akan 

sangat sulit untuk menggarapnya, saat itu tidak terdapat sebidang tanah kosong, jika 

ingin mereka menciptakan peradaban layaknya hari ini, bagi mereka boleh dikatakan 

sangat sulit, bersamaan itu waktu di bumi bagi manusia cebol tampaknya terlalu lama, 

jarak terlalu panjang, manusia cebol jika ingin menyeberangi lautan besar, itu benar-

benar terlampau sulit, oleh karenanya mereka tidak cocok. Dengan demikian manusia 

raksasa dan manusia cebol seyogianya tersingkirkan. Bukan sekaligus tersingkirkan, 

adalah setelah lima puluh juta tahun perlahan-lahan mulai tersingkirkan dalam 

sejarah. Manusia raksasa terakhir hilang dari pandangan kita adalah dua abad yang 

lalu, yaitu dua ratus tahun lebih yang lalu, manusia raksasa baru akhirnya tidak 

tampak lagi; sedangkan manusia cebol pada tujuh atau delapan puluh tahun yang lalu, 

masih ada orang yang pernah melihatnya, setelah masa akhir-akhir ini baru punah 

jejaknya, juga bukan sama sekali lenyap, ada yang pergi ke ruang lain, ada yang pergi 

ke bawah tanah. Mereka tahu bahwa dirinya tergolong manusia yang tersingkirkan, 

maka tidak mengadakan kontak dengan manusia zaman sekarang. 



42 
 

Bicara sampai di sini biarlah saya menyingkap dua teka-teki dalam sejarah. Manusia 

tidak dapat memahami bagaimana piramid dibuat. Batu yang begitu besar bagaimana 

manusia mengangkutnya? Beberapa orang manusia raksasa yang tingginya lima meter 

mengangkut sesuatu, itu dengan manusia sekarang memindahkan sebuah batu besar 

adalah sama. Untuk membangun piramid itu, manusia setinggi lima meter sama 

seperti kita sekarang membangun sebuah gedung besar. Sebuah teka-teki lagi adalah 

mengapa terdapat hewan yang sebesar dinosaurus itu? Sesungguhnya itu dipersiapkan 

untuk manusia raksasa. Manusia setinggi lima meter melihat dinosaurus dan hewan 

bersosok besar lainnya, dengan kita manusia sekarang melihat sapi tidak ada bedanya. 

Manusia yang berlainan harus disediakan jenis benda yang berbeda baginya, segala 

benda di atas bumi semua adalah diciptakan demi manusia, dijadikan demi manusia. 

Saya juga sekalian memberi tahu anda semua, hewan mutlak tidak boleh disamakan 

dengan manusia, mutlak tidak boleh dipandang sama derajat. Anda boleh berbelas 

kasih padanya, anda boleh menyayanginya, namun mutlak tidak dapat diperlakukan 

sama dengan manusia. Manusia adalah diciptakan oleh Dewa, menyamakan 

kedudukan hewan dengan manusia adalah menghina manusia, melecehkan Dewa. 

Kebenaran sejarah tak lama kemudian akan diperlihatkan kepada manusia, pada 

waktu itu akan ada pandangan lurus yang sesungguhnya dari pengenalan manusia 

terhadap alam semesta, kehidupan dan materi. Manusia sekarang dalam penelitian 

arkeologi, dia meletakkan tulang manusia di atas fosil dinosaurus, dan juga 

menggunakan pengenalan sempit yang ada sekarang untuk menalarkan pemikiran 

terhadap pembangunan piramid. Sesungguhnya pengenalan ilmu pengetahuan 

terhadap dunia materi yang ada sekarang ini, banyak adalah salah, basis penentuan 

posisinya juga tidak benar. Bahkan pemahaman gravitasi universal juga salah. 

Semuanya ini akan saya utarakan kepada manusia bila ada kesempatan. 

Saya tadi telah menyingkap selubung sejarah manusia. (Tepuk tangan) Bukan untuk 

membicarakan sejarah, karena umat manusia diciptakan dan dijadikan demi Dafa, 
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maka saya di dalam mengutarakan sejarah ini juga adalah mengutarakan Fa kepada 

kalian, semuanya ini merupakan persoalan yang berhubungan dengan Fa, banyak 

masalah merupakan hal yang penting bagi pengikut Dafa. Khususnya masalah-

masalah ini dengan segala sesuatu yang kalian lakukan dewasa ini, di dalamnya 

menjelujur kewajiban kalian terhadap Dafa, di dalamnya terdapat faktor penting yang 

mendalam dari pengikut Dafa sendiri. Tujuannya adalah agar anda sekalian di dalam 

pelurusan Fa selanjutnya dapat berbuat lebih baik. Harus giat berupaya, harus baik 

melakukannya, karena yang anda inginkan adalah menyempurnakan segalanya, anda 

berkewajiban, anda datang dengan mengemban misi dan kewajiban menyelamatkan 

semua makhluk. Dalam sejarah semua memekik ingin menyelamatkan semua 

makhluk, namun siapa yang tahu makna sebenarnya dari menyelamatkan semua 

makhluk itu apa? Kalian barulah sungguh-sungguh sedang menyelamatkan semua 

makhluk, kalian baru layak melakukan hal yang begitu agung, janganlah kehilangan 

kesempatan ini! 

Saya kira pembicaraan saya cukup sekian. Selanjutnya jika siapa dari kalian masih 

ada pertanyaan yang perlu diajukan, kalian anggap sangat penting, boleh diajukan, 

saya menggunakan waktu selanjutnya memberi jawaban kepada anda sekalian. 

Sedangkan hal-hal konkret diri sendiri dalam pekerjaan, kehidupan dan Xiulian 

kalian, itu adalah faktor dan kondisi yang harus ditingkatkan di dalam Xiulian pribadi 

kalian, itu adalah tahap ujian yang harus kalian sadari dan lewati sendiri. Saya kira 

keagungan De setelah tercapainya kesadaran jernih biarlah ditinggalkan untuk kalian 

sendiri. Jika saya telah menjawabnya, itu sudah bukan milik anda lagi. 

Pengikut: Pada saat memancarkan pikiran lurus, Koujue [5] dan isyarat tangan 

apakah disesuaikan menurut ketentuan? 

 

Shifu: Tidak, kedua jenis Koujue dapat sesuka hati disesuaikan dengan kedua jenis 

isyarat tangan. 

http://id.minghui.org/html/articles/2016/1/25/100156.html#_ftn5
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Pengikut: Dalam pelurusan Fa, menuruti apa yang terlihat oleh praktisi yang Tianmu-

nya telah terbuka, tidak menggunakan Fa untuk menilai segalanya? 

 

Shifu: Sampai kapan pun, baik saat melakukan pekerjaan secara berkelompok, juga 

saat masing-masing membuktikan kebenaran Fa, segalanya berpedoman pada Fa, 

segalanya dinilai dengan Fa, mutlak tidak boleh berdasarkan apa yang dapat dilihat 

oleh Tianmu seseorang sebagai kriteria. Karena semua yang dilihat oleh para 

pengikut, walaupun banyak adalah kenyataan, tetapi merupakan bagian lokal saja, 

bersamaan itu adanya keterbatasan tingkat; dalam hal tertentu masih terdapat wujud 

palsu yang diakibatkan oleh keterikatan. Saya beri tahu anda sekalian, Dewa setinggi 

apa pun dalam alam semesta ini, alam semesta juga merupakan sebuah teka-teki bagi 

dia. Dia juga adalah objek yang akan diselamatkan dalam pelurusan Fa alam semesta. 

Semua yang terlihat dan dapat diketahui oleh mereka hanyalah hal-hal pada tingkatan 

di mana mereka berada, bukanlah wujud sesungguhnya dari seluruh alam semesta, 

terlebih bukan kebenaran akhir dari wujud sesungguhnya yang akan dilakukan 

pengikut Dafa dalam pelurusan Fa. Biarpun kalian melihat para Dewa tersebut sedang 

melakukan sesuatu, mendengar mereka mengatakan sesuatu, janganlah memercayai 

mereka, lakukanlah sesuai keinginan Dafa dan Shifu. Segala hal harus berjalan lurus, 

ini besarnya tak terbandingkan, agungnya tak tertandingi! Bukan dengan sesuatu yang 

dapat dilihat oleh seseorang untuk dijadikan sebagai pedoman. 

Di antara pengikut Dafa kita, saat melakukan pekerjaan apa pun, niscaya akan ada 

perdebatan di antara sesama, niscaya terdapat perbedaan pendapat. Mengapa 

demikian? Karena bagaimanapun juga harus ditampilkan ke luar keterikatan hati anda 

itu, untuk disingkirkan. Tetapi jika di dalam perdebatan terus saja lama tak teratasi, itu 

pasti sudah bermasalah. Karena kalian tidak mencari ke dalam, tidak mau melihat 

masalah pada diri sendiri. Anda sekalian ingin bertanggung jawab demi Dafa, titik 

tolaknya adalah baik, namun kalian sering tidak memerhatikan diri sendiri, mungkin 
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sekali terdapat suatu hati manusia biasa pada diri sendiri yang bercokol. Perhatikanlah 

hal-hal tersebut dengan sungguh-sungguh. 

Hari ini pelurusan Fa sudah berproses sampai tahap ini, para pengikut Dafa, Shifu 

merestui segala yang telah kalian lakukan di dalam pelurusan Fa. Saya pada 20 Juli di 

tahun 1999 telah mendorong para praktisi yang sebelum 20 Juli semuanya ke posisi 

semestinya, mendorongnya sampai ke posisi kalian yang tertinggi. Dahulu saya 

pernah memberi tahu kepada kalian, perubahan kalian adalah dimulai dari paling 

mikroskopis dan paling unsur hakiki, ada praktisi yang merasakan: Saya Xiulian-nya 

terlalu cepat. Ketika itu anda sekalian juga mempunyai perasaan demikian. Proses 

tercapainya kesempurnaan dari kalian, peningkatan Xiulian kalian di tahap akhir ini, 

semua adalah demi kalian akan dapat membuktikan kebenaran Fa. Dari itu dalam 

tahap Xiulian pribadi jika telah belajar Fa dengan baik, maka membuktikan kebenaran 

Fa dan menyelamatkan semua makhluk di tengah penganiayaan akan dapat dilakukan 

dengan baik, permukaan tubuh juga terus-menerus berasimilasi ke tingkat tinggi di 

dalam pelurusan Fa, permukaan manusia yang tersisa makin lama makin berkurang. 

Sedangkan mereka yang tidak melakukan dengan baik, yang melangkah berlawanan, 

yang tidak melangkah ke luar, akan terlihat sisi Dewa dari tubuh mereka jatuh ke 

bawah terurai setingkat demi setingkat. Tentu saja masalahnya belum selesai, 

peristiwa pelurusan Fa ini belum berakhir, bagi anda sekalian masih mempunyai 

kesempatan untuk mulai lagi melakukannya dengan baik. Memang benar, asalkan 

penganiayaan belum berakhir sehari pun, satu hari itu adalah kesempatan. 

Manfaatkanlah sebaik-baiknya, lakukanlah dengan lebih baik, cepatlah berbalik 

kembali, jangan lewatkan kesempatan lagi. Jangan merasa terbebani, setelah berbuat 

kesalahan anda seyogianya melakukan lagi dengan baik. Masalah yang lalu semua 

jangan dipikirkan, harus berpikir selanjutnya bagaimana melakukan dengan baik, agar 

benar-benar dapat bertanggung jawab bagi anda sendiri dan semua makhluk. 
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Ada lagi, Saya kemukakan sepintas lalu, ada beberapa praktisi kita ketika terjadi beda 

pendapat dalam pekerjaan, suka menelepon mencari anggota keluarga saya untuk 

mengutarakan sikap mereka. Saya beri tahu kalian, anggota keluarga saya juga adalah 

orang yang Xiulian, dalam banyak hal mereka juga tidak bisa menentukan dengan 

tepat, bahkan bisa juga berbuat salah, bisa juga salah berkata, perkataan mereka bukan 

merupakan Fa. Selanjutnya anda sekalian jangan lagi melakukan hal semacam ini. 

Jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian dalam menegakkan keagungan De dan 

meningkatkan diri di dalam Xiulian. Dalam pelurusan Fa setiap orang melangkah di 

jalan sendiri masing-masing, itulah sejarah yang dilalui oleh setiap pengikut Dafa. 

Cukup bicara sekian dulu, selanjutnya anda sekalian ada pertanyaan boleh diajukan 

lagi. 

 

Pengikut: Mengapa Shifu sering menggunakan pengikut kecil untuk melakukan 

pekerjaan di atas langit? 

 

Shifu: Karena mereka tidak mempunyai konsep-konsep orang dewasa yang terbentuk 

di hari kemudian, naluri alamiahnya lebih murni, energi yang dipancarkan tidak 

terpengaruh oleh pikiran manusia biasa. Ditinjau dari aspek lain, besar kecilnya 

kemampuan juga tidak dibatasi oleh usia dari manusia biasa. 

 

Pengikut: Dalam lingkungan hidup orang-orang Hongkong yang penuh kemewahan 

dan pemborosan, bagaimana membantu manusia dunia memperoleh Fa? 

 

Shifu: Kalian adalah pengikut Dafa, kalian sedang menyelamatkan para makhluk 

yang diracuni oleh kata-kata bohong kejahatan. Asalkan tidak menentang Dafa, akan 

dapat melewati bahaya tersingkirkan di saat Fa meluruskan dunia manusia. Sedangkan 

kehidupan yang tidak merusak Fa, namun juga tidak baik atau tidak terlalu baik, 
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dewasa ini semuanya tidak dipedulikan. Karena langkah berikutnya masih ada orang 

yang Xiulian, para makhluk di langkah berikutnya masih harus diletakkan posisi 

mereka di dalam Fa meluruskan dunia manusia. Sekarang ini titik utama dari 

penyelamatan adalah mereka yang diracuni oleh kata-kata bohong kejahatan. Dalam 

penyelamatan semua makhluk, kehidupan yang jahat sekali yang tersingkirkan, juga 

hanyalah ditujukan khusus kepada kehidupan yang merusak Fa. Masih terdapat 

banyak kehidupan yang sama kriterianya dengan mereka, yang tidak merusak Fa, 

tidak ikut serta dalam peristiwa ini, semuanya tidak dipedulikan. Mengapa? Karena 

yang tidak merusak Fa, pada langkah berikutnya di tengah pelurusan Fa, bagi mereka 

dapat dikatakan juga merupakan kesempatan yang diberikan. Bersamaan itu manusia 

langkah berikutnya masih akan Xiulian, itu termasuk masalah pada langkah 

berikutnya. 

Hari ini apa yang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah khusus bertanggung jawab 

terhadap Dafa, hal-hal pada masyarakat manusia biasa jangan dilibatkan. Dalam 

mengklarifikasi fakta jangan mengutarakan terlalu tinggi, utamanya bukan agar orang 

mengerti apa itu Fa yang mendalam, kecuali yang sungguh sangat baik boleh katakan 

pada mereka. Anda dalam mengklarifikasi fakta kepada orang-orang secara umum, 

anda beri tahu saja kepada dia bahwa kita adalah yang dianiaya, kita hanya berlatih 

Gong untuk menjadi orang baik, dengan begitu orang-orang akan memahaminya. 

Orang-orang yang telah mengerti fakta sebenarnya akan melihat segala yang 

disebarkan adalah propaganda kebohongan, orang-orang secara otomatis akan melihat 

kekejian dan kejahatannya, setelah mereka tahu akan menjadi emosi: sebuah 

pemerintah bagaimana bisa bertindak berandal sampai taraf demikian? Lagi pula 

dianiayanya begitu hebat, sebab mengalami penganiayaan justru adalah karena ingin 

menjadi orang baik. Jelaskanlah dari alasan yang paling sederhana kepada manusia 

biasa, mereka bukan saja dapat menerima dan dapat memahami, juga tidak mudah 

membuat mereka timbul kesalahpahaman. Kalian telah Xiulian dengan waktu yang 

begitu lama, pemahaman kalian terhadap Fa sangatlah mendalam. Kalian ingin 
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mengutarakan pemahaman tingkat tinggi terhadap Fa, manusia biasa tidak akan 

mudah mengerti, dan juga mudah salah paham. Kalian adalah melewati sebuah proses 

Xiulian yang panjang baru dapat memahami sedemikian tinggi di hari ini, kalian ingin 

agar orang lain memahami begitu tinggi dalam waktu sekejap, mereka tidak akan 

dapat memahami, oleh sebab itu jangan menjelaskan terlalu tinggi kepada orang lain. 

Sekalipun ketika mengutarakan fakta sebenarnya kepada semua pemeluk agama juga 

jangan berbicara terlalu tinggi, katakan saja penganiayaan yang kita alami, bahkan 

jika mereka tidak ingin mendengarkan hal-hal mengenai kepercayaan lain, kita juga 

tidak membicarakan perihal kepercayaan kepada mereka, kita adalah sekadar berlatih 

Gong. Sekarang menolong manusia juga sangat sulit, anda harus menuruti keterikatan 

mereka untuk menjelaskannya, demi untuk menyelamatkan mereka, janganlah 

menciptakan rintangan apa pun di dalam pikiran mereka. 

Pengikut: Saya adalah pengikut yang baru memperoleh Fa beberapa bulan ini, 

dengan demikian terdapat perbedaan apa antara saya dengan pengikut yang 

memperoleh Fa sebelum 20 Juli 1999? 

 

Shifu: Kekuatan lama memang telah mengatur pengikut Dafa yang masuk ke dalam 

Dafa di saat terjadi penganiayaan. Mereka merasa bila masuk di bawah situasi 

penganiayaan yang begitu serius, maka keagungan De-nya dengan cepat akan 

meningkat ke atas. Akan tetapi, ada juga sebagian yang tergolong mencapai 

kesempurnaan pada kelompok berikutnya, yang tidak berada dalam lingkup ini, maka 

sekarang tidak dapat diutarakan dengan jelas keadaan seseorang bagaimana. Biar 

bagaimanapun, setelah memperoleh Fa adalah sesuatu yang paling beruntung di antara 

beribu keberuntungan, haruslah memanfaatkan baik-baik periode waktu ini, agar diri 

sendiri benar-benar dapat Xiulian memperoleh Fa, berkultivasi meningkat ke atas. 

Tidak semua orang dapat memperoleh Fa, juga bukan setiap orang dapat masuk 

kemari, karena ini adalah Dafa alam semesta. Pada saat sewaktu penyebaran Fa, 
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mengapa kekuatan lama dengan mati-matian membatasi jumlah orang yang pertama 

kali memperoleh Fa pada angka 100 juta? Bahkan 100 juta orang ini adalah mutlak 

yang saya kehendaki. Saat itu jumlah angka dari batas yang mereka berikan adalah 70 

juta, saya saat itu menghendaki 200 juta. Mereka tahu seandainya orang yang pertama 

kali memperoleh Fa berjumlah 200 juta, dengan demikian apa yang disebut babak 

pengujian jahat ini juga tidak akan jadi dilakukan, dari itu mereka dengan mati-matian 

membatasi pada angka 100 juta. Di antaranya ada sekelompok besar orang baru 

memperoleh Fa, mereka sudah tidak sabar menunggu untuk memulai apa yang disebut 

bencana kejahatan, bagi orang-orang seperti ini boleh dikatakan tidak adil. Yang 

memperoleh Fa pada waktu dekat ini saya tidak mengatakan anda merupakan jenis 

yang mana. Kalian juga jangan memikirkan hal-hal tersebut, lakukanlah apa yang 

harus kalian lakukan. 

 

Pengikut: Apa kabar Shifu, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu di antara 

artikel baru, anda ada mengatakan "tiga potensi baru," [6] pengikut tidak mengerti, 

mohon Shifu jelaskan. 

 

Shifu: Sebenarnya orang seusia anda ini seharusnya tahu. Yang pernah belajar dengan 

guru pribadi di masa lalu, atau yang pernah sekolah sebelum tahun 1950, tentu pernah 

mempelajari "Kitab Tiga Kata" [7] di sekolah. Dalam "Kitab Tiga Kata" niscaya ada, 

di dalam kebudayaan Tiongkok senantiasa terdapat sebutan tiga potensi, di dalam 

kebudayaan Taoisme juga sering dikemukakan. "Tiga potensi" sebenarnya yang 

dimaksud adalah langit, bumi dan manusia. "Tiga potensi baru," itu adalah langit baru, 

bumi baru dan manusia baru. 

 

Pengikut: Apa kabar Shifu. Saya ingin menanyakan sebuah masalah. Ideologi 

Konfusius menjelujuri tiap dinasti dan tiap generasi di Tiongkok, dari itu saya ingin 

http://id.minghui.org/html/articles/2016/1/25/100156.html#_ftn6
http://id.minghui.org/html/articles/2016/1/25/100156.html#_ftn7
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bertanya ideologi Konfusius dengan penyebaran Dafa secara luas di Tiongkok apa 

hubungannya? 

 

Shifu: Aliran Konfusius, saya tadi sudah mengatakan, hanyalah mengukuhkan sebuah 

pemikiran manusia saja, agar manusia mengerti apa itu yang dimaksud "Jalan 

Tengah," serta hal-hal konkret dari kemurahan hati, keadilan, logika, kearifan dan 

keyakinan, yang harus dipatuhi oleh manusia, hanya sebatas itu saja. Kebudayaan 

manusia pada tiap masa adalah untuk mengukuhkan pikiran yang semestinya bagi 

manusia di saat memperoleh Fa, hingga pada akhirnya dapat memahami Fa di saat 

memperoleh Fa, dapat mengerti di saat mendengarkan Fa. 

 

Pengikut: Sekarang kita banyak melakukan pekerjaan Dafa, waktu menjadi sangat 

ketat. Latihan Gong selama dua jam tiap hari saya sulit menjaminnya, saya tidak tahu 

bila latihan Gong berkurang boleh tidak? 

 

Shifu: Hai para pengikut Dafa, Shifu katakan kalian telah bersusah payah, benar-

benar telah bersusah payah. Saya sungguh tidak tega meminta kalian melakukan apa 

lagi secara konkret. Saya tahu banyak orang sedang inisiatif melakukan banyak 

pekerjaan yang dibagikan kepadanya, bahkan tiap hari kekurangan tidur, masih harus 

pergi bekerja, sungguh sangat sulit. Akan tetapi, tak peduli sesulit apa pun, saya pikir 

masih harus meluangkan waktu untuk belajar Fa dan berlatih Gong. Saya beranggapan 

orang Xiulian tidak boleh tidak berlatih Gong. Walaupun berlatih Gong adalah 

sebagai penunjang bagi peningkatan, namun juga adalah satu bagian dari Fa, dia 

masih menjelujuri perubahan pada seluruh tubuh anda. Tentu di saat pekerjaan terlalu 

banyak dan sibuk sekali, sehingga waktu berlatih Gong sedikit, atau beberapa hari 

tidak berlatih, setelah lewat satu periode waktu kemudian dicukupi lagi juga boleh. 

Seandainya anda betul-betul sibuk sekali sehingga waktu berlatih benar-benar sangat 

sedikit, Shifu juga punya cara melakukannya bagi anda. Tetapi saya selalu 
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berpendapat biar kalian makin sibuk, makin menderita, itu merupakan keagungan De 

kalian sebagai pengikut Dafa, di kemudian hari saat menoleh ke belakang dan melihat, 

itu adalah sesuatu yang luar biasa! 

 

Pengikut: Bagaimana terciptanya kehidupan tertinggi dalam alam semesta? 

 

Shifu: Saya nanti akan mengutarakan Fa yang tertinggi bagi kalian. Saya akan 

membicarakan bagaimana alam semesta ini terbentuk, saat itu persis akan 

membicarakan masalah ini. Sekarang masih terlalu dini untuk dibicarakan. 

 

Pengikut: Dalam belajar Fa, dikatakan manusia di atas langit bereinkarnasi 500 tahun 

sekali, itu dengan reinkarnasi yang seratus tahun di bumi bagaimana duduk 

masalahnya? 

 

Shifu: Triloka ini adalah satu taraf kondisi yang terendah dari alam semesta. Di dalam 

Triloka terbagi tiga tingkatan besar, maka disebut tiga tingkat dunia. Dalam tiap 

tingkatan terdapat tiga tingkat langit besar, maka seluruhnya ada sembilan tingkat 

langit. Sedangkan di dalam sembilan tingkat langit masih terbagi banyak langit kecil, 

maka juga ada orang menyebutnya tiga puluh tiga tingkat langit, sesungguhnya masih 

banyak lagi. Di dalam batas lingkup ini, semua kehidupan berada dalam jalur 

reinkarnasi, sedangkan kehidupan di luar Triloka ini sudah tidak masuk dalam jalur 

reinkarnasi. Kehidupan di dalam Triloka pada setiap masa hidup waktunya lebih 

pendek, manusia di bumi hanya hidup beberapa puluh tahun, lebih tinggi satu tingkat 

dapat hidup satu dua ratus tahun, lebih tinggi lagi satu tingkat hidup dua tiga ratus 

tahun, lebih tinggi lagi satu tingkat hidup tiga empat ratus tahun, yang tingkat paling 

tinggi dapat hidup di atas ribuan tahun. Akan tetapi, biarpun berapa tahun, terakhir dia 

masih terus jatuh ke bawah kembali bereinkarnasi, kecuali setelah keluar dari Triloka 

seyogianya tidak lagi bereinkarnasi. 
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Pengikut: Buku-buku Dafa, ada yang direvisi, yang mana dijadikan sebagai patokan? 

 

Shifu: Ketika ditemukan huruf-huruf yang salah, memang perlu diperbaiki. Selama 

guru masih ada, Fa tidak dapat dibuat kacau. Yang bahasa Mandarin merujuk pada 

yang baru-baru ini dipublikasikan di Taiwan sebagai patokan. 

 

Pengikut: Saya merasa sistem pelajaran sekolah sekarang makin menyimpang dari 

"Sejati, Baik, Sabar", sepertinya mereka mengajar anak-anak menjadi manusia robot, 

dibiarkan semaunya dan tidak diajarkan prinsip berpikir sebagai manusia, tidak 

menekankan budi pekerti, tidak ada kebajikan, tidak ada kesabaran. Dari itu saya tidak 

ingin mengirim anak saya ke sekolah, saya ingin meninggalkan mereka di rumah dan 

mengajarnya sendiri. Sikap saya ini apakah terlalu condong dan terikat? Saya 

berharap di masa mendatang ada sekolah Dafa. 

 

Shifu: Sekarang saat saya mengutarakan Fa juga diutarakan dengan memadukan ilmu 

pengetahuan modern, manusia sudah sedemikian rupa. Walaupun sekolah sekarang di 

bidang pendidikan tidak dapat membuat anak-anak ke arah kebajikan, dan 

membiarkan semaunya pikiran anak-anak, tetapi pengetahuan yang ada sekarang 

masih dapat berguna bagi mereka untuk mengenal Fa di hari kemudian. Tentu saja 

akan lebih baik jika ada sekolah dari pengikut Dafa, semasa belum ada, saya pikir 

lebih baik biar dia mendapatkan sejumlah pengetahuan. Sekembali ke rumah, anda 

bacakan lagi "Zhuan Falun" kepada dia, dan ajarkan lagi pada dia bagaimana 

selayaknya menjadi manusia, saat sekarang hanya bisa demikian, periode transisi ini 

juga sangat pendek. 

 

Pengikut: Mengenai artikel baru belakangan ini, mengapa terdapat perubahan kata 

pada banyak tempat? 
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Shifu: Enam judul artikel yang baru-baru ini diterbitkan, semuanya saya beritahukan 

melalui telepon, dan secara lisan minta dicatat oleh situs web Minghui, makanya 

terdapat selisih kesalahan. Pada keadaan umumnya setelah saya meminta situs web 

Minghui menerbitkannya, saya sudah tidak menangani lagi, ketika ada orang 

melihatnya, lalu menanyakan kepada saya, saya baru pergi melihatnya, ini disebabkan 

terutama ketika sedang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melihatnya. 

 

Pengikut: Saya berasal dari Korea Selatan. Pemahaman saya adalah setiap orang 

sama derajat di dalam Dafa. Tetapi ada banyak praktisi baru di mana mereka masih 

terdapat perbedaan dalam kebudayaan, mohon anda jelaskan dari sisi ini. 

 

Shifu: Sebenarnya, ketika "Zhuan Falun" diterjemahkan ke bahasa lain, secara 

permukaan tidak memengaruhi pemahamannya terhadap Fa. Terutama dalam proses 

Xiulian, makna yang terkandung dalam Fa tidak termanifestasi pada permukaan kata-

kata itu. Bila anda terus-menerus membaca buku, anda akan menemukan bahwa anda 

mempunyai pemahaman baru secara terus-menerus terhadap prinsip Fa, dan akan 

melihat lebih banyak prinsip-prinsip Fa. Sesungguhnya adalah Fa sedang membuka 

kebijaksanaan anda, maka saat terjadi peningkatan tidak berpengaruh. Di daratan 

Tiongkok ada banyak orang usia lanjut yang buta huruf, melalui belajar Fa telah dapat 

mengenal huruf, lagi pula, itu tidak membawa pengaruh apa pun saat terjadi 

peningkatan. 

 

Pengikut: Praktisi baru mempunyai kendala dalam pendidikan, dan tidak dapat 

memahami Fa. 

 

Shifu: Praktisi baru selayaknya memahami sedikit demi sedikit, anda juga jangan 

mengutarakan terlalu tinggi bagi dia, katakan saja secara permukaan perihal 
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bagaimana meningkatkan Xinxing, bagaimana menghalau penyakit dan menyehatkan 

tubuh. Nanti setelah melewati waktu yang cukup panjang, setelah dia banyak 

membaca buku, dia akan mengetahui dengan sendirinya. 

 

Pengikut: Banyak orang Barat datang belajar latihan Gong pada kita, termasuk yang 

berbagai macam usia dan tingkatan. Bolehkah kita membuat satu perangkat musik 

latihan Gong yang seperti kaset ceramah Fa, yang dilengkapi terjemahan bahasa 

Inggris dengan tetap mempertahankan instruksi lisan dari Shifu? 

 

Shifu: Boleh, tetapi kata-kata kunci jangan diterjemahkan. Kata kunci itu persis 

adalah yang disebut orang umum mantera, bunyi dan manifestasi dari setiap hurufnya 

mempunyai efek kaitannya dalam badan langit tertentu. Sekali diterjemahkan, akan 

kehilangan bunyi aslinya beserta unsur yang ada di dalamnya. 

 

Pengikut: Saya ingin bertanya sesuatu, saya kira ini merupakan fenomena yang agak 

umum, yaitu saya merasa banyak pengikut Dafa mempunyai perasaan yang baik saat 

keluar menyebarkan Fa, juga sangat mudah berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi 

rintangan di rumah sepertinya lebih besar, misalnya ada sebagian yang pasangannya 

kurang pengertian. Persis seperti orang tua saya, mereka mempunyai kedudukan 

tertentu di dalam negeri (Tiongkok), merasakan tekanannya juga sangat besar. Saya 

merasa banyak keluarga pengikut Dafa di dalam negeri tahu Falun Gong adalah baik, 

namun mereka takut kita yang di luar negeri sedikit banyak akan mendapat bahaya. 

Tetapi saya merasa keluarga para pengikut Dafa tersebut bersamaan juga telah 

menanggung beberapa masalah, saya tidak tahu bagaimana kesudahan mereka pada 

saat Fa meluruskan dunia manusia? 

 

Shifu: Hati ini harus dapat dilepaskan, Fa sedang menilai segala penampilan semua 

makhluk pada waktu ini. Jika tidak merusak Fa, itu tidak ada masalah; jika terisi 
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pikiran yang tidak baik terhadap Dafa, maka kalian yang seyogianya adalah 

menyelamatkan semua makhluk, pertama-tama harus mengutarakan dengan jelas 

kepada anggota keluarga sendiri, harus membicarakannya sejelas mungkin kepada 

mereka, untuk membantu mereka menghilangkan pikiran-pikiran tersebut. 

 

Pengikut: Pertunjukan kesenian setelah berakhirnya konferensi Fa ini, akan dihadiri 

sebagian orang-orang umum, lagu-lagu yang cukup lurus di tengah masyarakat 

bolehkah dinyanyikan? 

 

Shifu: Orang-orang umum boleh saja datang mendengarkan pertunjukan kesenian 

kita, bukankah ini menyelamatkan semua makhluk. Konferensi Fa kita juga 

mengizinkan mereka datang mendengarnya. Pembicaraan para praktisi dalam 

konferensi Fa akan berfaedah bagi mereka, ini tidak ada masalah. Sedangkan 

mengenai lagu-lagu orang umum bolehkah dinyanyikan di podium Dafa kita? Tidak 

dibenarkan. (Tepuk tangan) Mengapa demikian? Jika ini adalah pertunjukan 

masyarakat manusia biasa, dan anda juga ambil bagian, yaitu pengikut Dafa 

berpartisipasi dalam pertunjukan manusia biasa, asalkan lagunya tidak rendahan, tidak 

mengandung sifat politis, itu tidak bermasalah. Jika semata-mata adalah pertunjukan 

musik dari Dafa kita sendiri, saya pikir biarlah dibuatnya lebih murni dan lurus. 

Seandainya bukan diselenggarakan oleh Dafa kita itu tidak menjadi masalah. Harus 

dibedakan persoalan ini. Anda mengatakan lagu yang positif sekali boleh atau tidak? 

Dewasa ini kalian sulit mengetahui pencipta lagunya pernah atau tidak menganiaya 

Dafa, apakah anda tahu dia di Tiongkok pernah atau tidak menulis lagu yang 

memojokkan Dafa? Sekarang kalian juga tidak dapat menilainya. Jika penciptanya 

adalah pengikut Dafa, lagunya sendiri tidak mengandung sifat politis itu 

diperbolehkan. Namun dewasa ini sulit sekali menangani semua hal ini dengan 

semestinya. 
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Pengikut: Jika praktisi di daratan Tiongkok keluar menyebarkan Fa, mereka pasti 

akan ditangkap. Jika tidak menyebarkan Fa, mereka takut di dalam proses pelurusan 

Fa akan memengaruhi tingkatan mereka sendiri. Bagaimana pengikut di daratan 

Tiongkok mengatasinya? 

 

Shifu: Kedua jenis pikiran ini semua tidak benar. Tidak keluar menyebarkan Fa takut 

memengaruhi tingkatan sendiri, takut memengaruhi peningkatan diri, takut 

memengaruhi pencapaian kesempurnaan, takut memengaruhi ini, takut memengaruhi 

itu, bukan malah benar-benar berpijak pada sudut pandang pengikut Dafa untuk 

melihat masalah. Pengikut Dafa sudah seharusnya membuktikan kebenaran Fa, sudah 

seharusnya menyelamatkan semua makhluk. Justru dengan adanya sifat-sifat hati 

manusia biasa ini, maka mudah timbul masalah, maka barulah timbul banyak masalah. 

Situasi di dalam negeri (Tiongkok) saya mengetahui seluruhnya, sudah sangat jelas. 

Jika tidak membuktikan kebenaran Fa. Sebagai pengikut Dafa saya pikir tidak 

seharusnya demikian. Saya tidak dapat mengatakannya terlalu konkret. Ada banyak 

hal merupakan pengaturan dari kekuatan lama, dan juga diaturnya dengan sangat 

konkret, namun manifestasinya adalah sangat rumit. Situasi di daratan Tiongkok 

kelihatannya sangat kacau, sebenarnya adalah teratur sekali. 

Di bawah dua macam situasi, pengikut Dafa tidak dapat diusik oleh mereka. Satu 

adalah kokoh bagaikan batu karang, mereka niscaya tidak berani mengusiknya. 

Karena saat itu mereka tahu, tak peduli apakah itu kekuatan lama, ataukah prinsip 

lama, pengikut ini berjalan lurus, bertindak baik, jika ada siapa pun yang 

menganiayanya lagi, saya mutlak tidak akan mengampuninya. Di samping saya masih 

terdapat Dewa tulus yang tak terhitung jumlahnya! Saya masih mempunyai Fashen 

yang tak terhitung yang semuanya dapat meluruskan Fa. Yang ditakuti adalah 

pengikut sendiri hatinya tidak kokoh, ada keterikatan yang begini, ketakutan yang 

begitu, setelah terlihat oleh kekuatan lama, mereka akan mencengkeram kelemahan 



57 
 

hati ini untuk menganiaya. Selanjutnya di tengah penganiayaan pikiran lurusnya tidak 

cukup, maka penganiayaan yang dialami makin berat, keadaannya semua adalah 

demikian. Sedangkan praktisi bagian ini mayoritas termasuk yang belum menjalin 

takdir pertemuan secara langsung dengan saya di dalam sejarah. Karena pengajaran Fa 

kali ini, pintu telah terbuka, kekuatan lama tidak menghalangi, dengan demikian 

mereka telah masuk. Namun praktisi semacam ini mayoritas penampilannya sangat 

baik. Sedangkan yang telah menjalin takdir pertemuan dalam sejarah, mereka tidak 

berani menganiayanya secara berlebihan, karena para pengikut ini telah menjalani 

penderitaan demikian di dalam sejarah. Sebagai pengikut Dafa, tak peduli yang bagian 

mana pun, jika semua dapat melakukannya dengan begitu baik, babak penganiayaan 

ini sudah lama berakhir. Dikatakan dapat melakukan dengan baik, ini juga bukan 

begitu mengatakan lalu sanggup melakukannya, juga bukan sesuatu yang dapat 

dilakukan atas permintaan saya yang mengharuskan anda sekalian melakukan 

demikian. Itu merupakan fondasi kokoh yang ditanamkan dalam proses Xiulian, 

adalah dikukuhkan dengan belajar Fa dalam jangka panjang. Sesungguhnya mayoritas 

telah melakukannya dengan sangat baik. Sedangkan yang tidak melakukan dengan 

baik juga adalah muncul dari praktisi bagian ketiga, karena melakukan tidak baik, 

penganiayaan makin serius, dari itu membuat situasi Dafa kelihatannya dianiaya 

dengan sangat kejam dan jahat. Sesungguhnya tak peduli yang bagian mana, Shifu 

memperlakukannya sama derajat. Kita yang di luar daratan mengatakan 

mengesampingkan hidup dan mati, dengan praktisi di bawah kondisi semacam itu, di 

hadapan tekanan yang demikian, di bawah situasi seperti itu mengatakan 

mengesampingkan hidup dan mati, itu merupakan dua hal yang berbeda. Saya tidak 

ingin membicarakan lebih banyak lagi mengenai hal tersebut, tetapi jika mereka 

benar-benar dapat mengesampingkan hidup dan mati di tengah kondisi yang 

demikian, keadaannya niscaya akan berbeda. Misalnya ada pengikut Dafa setelah 

ditangkap, tidak goyah sedikit pun, tidak ada ketakutan apa pun, coba lihat kekuatan 

lama itu niscaya tidak berani menganiayanya. Karena mereka tahu orang ini jika tidak 
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dipukul mati, penganiayaan apa pun sudah tidak berguna, dari itu mereka tidak 

menyentuhnya lagi. Ada berapa banyak praktisi yang dapat berbuat demikian? 

Keteguhan mereka terhadap Fa membuat kejahatan menjadi ciut hatinya. Namun yang 

keterikatan manusianya terlalu berat, yang belajar Fa tidak mendalam, telah membuat 

diri mereka mengalami banyak penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung. Ada 

yang pernah menulis "Surat Pernyataan Penyesalan," atau menanda tangani sesuatu 

dokumen, oleh karena saya tidak mengakui babak penganiayaan ini, maka sebelum 

peristiwa ini berakhir, saya akan memberikan mereka kesempatan lagi. Dalam realita 

saya juga telah melihat, banyak praktisi setelah dianiaya, dapat mengerti Dafa dan 

khidmatnya Xiulian dengan lebih tenang dan lebih arif, bersamaan juga telah melihat 

lebih jelas keseriusan dari penganiayaan ini, tidak seperti awalnya lagi membawa 

begitu banyak sifat hati manusia biasa dalam melakukan segala hal, secara perlahan-

lahan telah melepas sifat-sifat hati yang demikian, dari itu hal-hal yang mereka 

lakukan juga makin lama makin murni dan lurus, makin baik dan makin teguh, makin 

bertambah arif. Jangan melihat permukaan dari penganiayaan itu, di saat Fa tiba di 

dunia manusia segala wujud kebenaran akan diperlihatkan. Pengikut Dafa di daratan 

Tiongkok sungguh luar biasa. 

Pengikut: Ada dua pertanyaan ingin diajukan. Pertama adalah keluarga dan sahabat 

dari sebagian pengikut Dafa pernah berlatih Gong, tetapi belakangan setelah terjadi 

penganiayaan berangsur-angsur telah dilepaskan. Mereka ingin tahu sekarang apa 

yang harus diperbuat? Masih ada sebuah pertanyaan ialah, ada sebagian pengikut yang 

sangat gigih maju, kadang-kadang masih terdapat perwujudan karma penyakit yang 

agak berat, mereka ingin tahu ini merupakan karma diri sendiri, ataukah gangguan 

dari kejahatan? Bagaimana mereka harus secara khusus menghadapi hal ini? 

 

Shifu: Pertanyaan pertama, mereka ingin berbuat bagaimana, itu adalah keputusan 

mereka sendiri, hal ini tergantung pada diri mereka. Pertanyaan kedua, bila 
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mengalami masalah apa pun harus terlebih dahulu melihat pada diri sendiri, ini 

merupakan ciri khas terbesar yang membedakan pengikut Dafa dengan manusia biasa. 

Apabila kita sendiri benar-benar tidak bermasalah, itu pasti merupakan penganiayaan 

kejahatan terhadap pengikut Dafa. Terutama pada masa pelurusan Fa sekarang ini, 

karma dari pengikut Dafa sudah bukan merupakan masalah. Harus mengenal dengan 

sadar dan jernih akan penganiayaan dari kehidupan jahat, karena mereka betul-betul 

sedang melakukan hal-hal buruk. Pengikut Dafa sebaiknya melangkah di jalan sendiri 

dengan lurus, jangan membiarkan kejahatan menggenggam alasan untuk melakukan 

penganiayaan. 

 

Pengikut: Bolehkah saya membayangkan sejenak bagaimana wujud alam semesta 

yang baru? 

 

Shifu: Umat manusia akan mengalami perubahan. Dari itu alam semesta hingga umat 

manusia sedang terus-menerus mengalami perubahan. Alam semesta baru telah 

menyehatkan dan menyempurnakan berbagai jenis unsur alam semesta lama yang 

tidak sehat dan tidak sempurna, alam semesta baru lebih lengkap, ini merupakan 

sesuatu yang dahulu sama sekali tidak bakal diselesaikan bila tidak ditempuh dengan 

cara meluruskan Fa ini. Dahulu pada setiap periode di saat alam semesta sudah tidak 

benar, akan dibuat hancur tercerai-berai dan diciptakan lagi, kemudian mulai 

berkembang lagi, setelah tidak benar akan diciptakan lagi. Peristiwa meluruskan Fa 

ini adalah pertama kali sejak terbentuknya langit dan bumi dalam maha cakrawala. 

Dari itu dengan memanfaatkan pelurusan Fa kali ini saya telah mengubah banyak hal, 

semua ini tidak dapat diungkapkan. Tetapi, saya boleh beri tahu anda sekalian, karena 

umat manusia adalah sebagian dari alam semesta. Berhubung Dafa pernah diajarkan 

di sini, dahulu di tempat ini tidak ada manusia, di masa lampau walaupun telah 

tercerai-berai kemudian diciptakan beberapa buah planet bumi, kehidupan utama di 

tempat ini semua adalah berwujud manusia luar angkasa. Tiap kali perbedaan tampak 
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luarnya sangat besar, namun semua tidak mempunyai tampak luar manusia beserta 

perangkat sistem di dalamnya, lebih-lebih tidak mempunyai pikiran manusia. 

Sedangkan manusia sekarang adalah diciptakan demi pengajaran Dafa. Dengan 

demikian setelah disingkirkannya orang-orang yang berdosa terhadap Dafa, orang-

orang yang tersisa seyogianya memiliki kemujuran, dari itu di kemudian hari manusia 

di bumi betul-betul telah memiliki wujud manusianya, dapat dikatakan, langkah 

berikutnya adalah betul-betul merupakan awal bagi manusia mendatang, kali ini 

adalah demi pengajaran Dafa maka diciptakan bentuk kehidupan yang sedemikian 

rupa. Di masa mendatang masih akan ada Buddha, Tao dan Dewa turun ke bumi 

menyelamatkan manusia, semua makhluk masih dapat mendengar Fa, semua makhluk 

masih akan diselamatkan. Tetapi, tidak akan ada lagi kejadian di mana Dewa datang 

menyelamatkan manusia malah dipaku di atas salib. 

 

Pengikut: Saya ingin menanyakan, ada kalanya kita di dalam mengklarifikasi fakta 

akan menyinggung beberapa tokoh sejarah, oleh karena kami tidak mengetahui 

banyak hal mengenai Yinyuan Guanxi, apakah perlu memerhatikan hal-hal dari 

beberapa aspek? 

 

Shifu: Di dalam pelurusan Fa, kalian hanya menggunakan bahasa manusia dan teori 

yang dapat dipahami manusia secara umum untuk membuktikan kebenaran Fa, 

lakukanlah dengan menuruti pengertian manusia sekarang bagaimana mereka dapat 

membedakan baik dan jahat, benar dan salah, itu sudah cukup. Biarpun dengan 

menyinggung siapa saja dalam sejarah, itu tidaklah menjadi masalah. 

 

Pengikut: Saya hanya ingin memberikan beberapa contoh atas apa yang baru saja 

anda katakan tentang situasi para praktisi di daratan (Tiongkok) yang cukup baik. 

Menurut hubungan yang saya dapatkan, famili dan sahabat dekat yang berhubungan 

dengan saya hampir semuanya teguh sekali. Mereka ada yang pergi ke TianAnmen, 
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pergi dengan penuh martabat, pergi di pagi hari dan kembali di malam hari, berangkat 

dengan pesawat di pagi hari dan kembali dengan pesawat di malam hari, mereka tidak 

saja telah memekikkan "Falun Dafa baik," juga telah menggantungkan spanduk, 

masalah apa pun tak terjadi. Masih ada orang tua yang berumur 90 tahunan, setiap 

hari keluar menyebarkan Fa, tak ada masalah sedikit pun yang terjadi. Pokoknya 

semua sangat teguh. Saya tahu hanya ada satu orang yang ditangkap, namun 

penampilannya juga sangat bagus. Ketika berhubungan bicara dengan mereka, saya 

segera merasa situasinya sangat baik. Mereka mengatakan: "Bagus, kami 

melakukannya dengan baik sekali." Setelah mendengarnya dalam hati terasa sangat 

nyaman. 

 

Shifu: Keadaan sekarang memang demikian. Karena kehidupan jahat yang dapat 

dimanfaatkan oleh kekuatan lama, sudah tidak begitu banyak lagi, dan begitu melihat 

pengikut Dafa memancarkan pikiran lurus mereka segera kabur. Ketika kalian pergi 

mengajukan petisi ke konsulat, pihak konsulat sepertinya takut sekali. Yang ketakutan 

bukanlah orang itu sebenarnya, melainkan adalah kejahatan yang menguasai orang 

tersebut, diekspresikan pada dimensi manusia, penampilan mereka jadi takut sekali, 

sesungguhnya adalah unsur kejahatan yang ketakutan. Ketika kejahatan sudah 

terbasmi seluruhnya, jika saat itu orang di konsulat sampai keluar belajar Falun Gong 

dengan kita, bagi benggolan berandal politik di Tiongkok itu boleh dikatakan 

merupakan sesuatu yang terlalu menakutkan. Oleh sebab itu kehidupan jahat sekuat 

tenaga mengendalikan orang-orang konsulat, melindungi segala sesuatu yang 

dilakukan oleh kejahatan. Namun walaupun demikian, juga tidak dapat dilindungi 

seterusnya. Di Tiongkok selain kota di mana benggolan kejahatan berada, di daerah 

lain kejahatan sudah tidak dapat lagi mengendalikan seluruh daerah, kehidupan jahat 

sudah dibasminya tinggal tidak seberapa, situasi lingkup daerah secara skala besar 

sedang berubah menjadi baik. Jika kalian memancarkan pikiran lurus dari jarak dekat 

terhadap biang kejahatan itu, suplai perlindungan dari kejahatan tak mencukupi, dia 
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akan terhenti napasnya. Karena dia sudah tidak memiliki sesuatu apa pun layaknya 

manusia, lembaran kulit ini sepenuhnya ditopang oleh kehidupan jahat. Memancarkan 

pikiran lurus justru adalah sedang membasmi mereka. Jika suplai itu tidak mencukupi, 

dia akan mati. Terakhir kali tatkala praktisi di Malta memancarkan pikiran lurus dari 

jarak dekat, dia hampir saja pingsan. Begitulah kejadiannya. Dia sudah tidak memiliki 

sesuatu yang bersifat manusia, dia sekarang tidak berakal rasio, tidak memiliki pikiran 

normal manusia, dia adalah hidup demi kita, nalar manusianya makin lama makin 

tidak rasio. Sesungguhnya, ada anggota staf konsulat di beberapa daerah sudah mulai 

keluar dan berhubungan dengan praktisi kita. Ada yang sudah mengambil materi 

bacaan secara diam-diam, ada yang diam-diam mengatakan pada kita "Kalian 

melakukannya dengan sangat baik!" (Tepuk tangan) Pada saat sebelumnya ini adalah 

tidak mungkin. Mengapa bisa demikian? Setelah membasmi tuntas kejahatan-

kejahatan yang mengendalikan manusia, orang akan mulai berpikir dengan kepala 

dingin, orang dengan sendirinya sedang berpikir apa gerangan Falun Gong itu 

sebenarnya? Mengapa Falun Gong dianiaya sedemikian rupa? Dan juga telah melihat 

penganiayaan kejahatan dan segala kebohongan yang diungkap keluar, orang-orang 

pada terkejut, mereka sekarang juga sedang inisiatif mengerti keadaan sebenarnya. 

 

Pengikut: Saya ada dua pertanyaan. Kami adalah orang-orang yang mengerjakan 

acara televisi "Fang Guang Ming". [8] Belum lama ini, kami menerima kritik balik 

dari sebagian pemirsa, yang mengatakan program berita kami dibuatnya terlalu keras. 

 

Shifu: Sebenarnya lagak bicara anda saya rasa masih lumayan baik, (tepuk tangan) 

tidak ada kesan semacam perjuangan kelas, sifatnya relatif netral, jika nada bicaranya 

terlalu lembut juga tidak baik. Sesungguhnya saya pernah membicarakan dengan 

stasiun televisi dan radio di sejumlah daerah, saya mengatakan nada bicara praktisi 

Los Angeles sewaktu siaran sangat sesuai, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu 

lembut, sangatlah ramah. Tentu bukan dengan maksud memuji anda, jangan sombong 

http://id.minghui.org/html/articles/2016/1/25/100156.html#_ftn8
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ya. Saya selayaknya mengatakan, kita sedapat mungkin melakukannya sedikit lebih 

ramah, ini akan lebih baik. Orang biasa yang mengatakan apa saja pasti ada, sangat 

sulit untuk dapat melakukannya sesuai semua selera. Ada orang yang suka rasa pedas, 

ada orang yang suka rasa asam, ada orang yang suka rasa manis. Kita seyogianya 

tampil dengan mimik wajah yang ramah semacam ini, cukuplah demikian. Tentu saja 

jika dapat lebih alami sedikit, lebih rileks sedikit. Setelah disorot masuk kamera, anda 

adalah seorang aktor, citra penampilan selayaknya dibenahi sedikit lagi. 

 

Pengikut: Saya masih ada sebuah pertanyaan, kami sekarang selain mengerjakan 

program acara Dafa, juga mengerjakan beberapa program acara manusia biasa, yang 

tanpa substansi Dafa di dalamnya. Perbandingan dari kedua ini bagaimana 

disesuaikan dengan tepat? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk 

mengerjakan acara Dafa, dan berapa banyak acara yang bukan program Dafa 

disiarkan? 

 

Shifu: Hal ini tergantung pada pengaturan kalian, konkretnya tergantung kalian yang 

melakukannya. Kalian merasa bagaimana pantasnya untuk dilakukan, setelah 

dipelajari lakukanlah demikian. Sesungguhnya kalian sekarang di dalam 

membuktikan kebenaran Fa, pengikut Dafa di dalam mengklarifikasi fakta, bentuk-

bentuk serta cara berbeda yang ditempuh oleh kalian, dalam segala aspek juga 

dilakukan dengan sangat baik. Kalian jangan meremehkan selembar brosur, sebuah 

materi bacaan, sebuah pembicaraan telepon, sebuah faksimili serta berbagai informasi 

yang ditujukan ke dalam negeri (Tiongkok), efek kegunaannya adalah cukup besar, 

efek kegunaannya yang menggentarkan dan memusnahkan terhadap kejahatan adalah 

besar sekali, betul-betul adalah besar sekali. Seseorang di dalam benaknya bisa 

mempunyai pikiran buruk adalah dikarenakan propaganda kebohongan oleh 

kejahatan. Ketika orang telah mengerti, itu adalah saatnya unsur-unsur kejahatan 

sedang dibasmi tuntas dan tercerai-berai. Jika seseorang benar-benar mewakili badan 
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langit yang sangat besar, perubahan seseorang akan merupakan banyak sekali 

kehidupan yang diselamatkan, betapa besar efek kegunaannya! Sesungguhnya 

masalah-masalah ini sudah dilakukan dengan baik sekali. Jangan menilai rendah 

masalah-masalah ini. Tentu konkretnya bagaimana dilakukan, ukurannya kalian 

sendiri yang menentukan, bagaimana agar orang-orang dapat menerimanya. Sebuah 

media dikelola dengan format seperti media pada masyarakat manusia biasa, itu 

adalah agar manusia biasa dapat menerimanya. Jika semuanya adalah artikel yang 

menyingkap penganiayaan, malah tidak akan mencapai hasil terbaik untuk 

mengungkap kejahatan dan menyelamatkan para makhluk. Karena sasarannya 

bagaimanapun bukan orang Xiulian. Dengan demikian kita seyogianya membuat 

program ini lebih berisi, lebih menarik orang, agar mereka dapat berkeinginan untuk 

melihat. Bersamaan itu, di dalamnya disisipkan substansi Dafa. Dengan demikian, 

efeknya akan lebih besar bagi manusia biasa. Tanpa ada bahan materi manusia biasa, 

itu tidak betul, karena anda ingin mengelolanya menjadi semacam bentuk media 

manusia biasa. Untuk mengatakan berapa banyak, hal tersebut kalian sendiri yang 

menentukan, haruslah layak porsinya. 

 

Pengikut: Pengikut di kampung halaman Changchun menyampaikan salam untuk 

Shifu! Kapan anda dapat pulang menemui mereka? 

 

Shifu: Saya pikir waktunya tidak lama lagi. Dinasti-dinasti di Tiongkok semuanya 

datang bergantian dengan proses demikian. Kaisar dari dinasti mana pun selalu 

memekikkan panjang umur, namun tidak satu pun yang dapat panjang umur. Dinasti 

mana pun selalu ingin menjadikan negaranya kokoh bagaikan tempaan besi, namun 

bagaimanapun dia bukanlah tempaan besi. Kita tidak bermaksud menjatuhkan 

kekuasaan politik di Tiongkok, kita juga tidak mempunyai niat keinginan politik yang 

demikian. Kita adalah dianiaya tanpa kesalahan, kita hanya secara khusus sedang 

menyingkap penganiayaan dari kelompok berandal yang jahat itu. Sesungguhnya di 
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dalam pemerintahan Tiongkok terdapat banyak orang yang menentang babak 

penganiayaan ini, hanya saja di bawah tekanan yang berat, mereka tidak berani 

berbicara. Tetapi penampilan seseorang turut menentukan masa depan orang tersebut. 

Dafa sedang menilai semua manusia. Saya mengatakan sekali lagi, masyarakat 

manusia adalah diciptakan demi Dafa, dalam sejarah manusia mutlak tidak akan 

timbul peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan Dafa. Adalah biang kejahatan 

yang mengemukakan "Partai Komunis harus menaklukkan Falun Gong." Mengapa 

partai komunis harus menaklukkan Falun Gong? Orang-orang di seluruh dunia juga 

merasa heran, partai komunis menguasai segenap tentara, polisi dan pemerintah 

Tiongkok, untuk apa harus menaklukkan sekelompok massa rakyat di bawah 

pimpinannya yang hampa senjata, yang hanya bermaksud menjadi orang baik? 

Bukankah ini tidak berakal rasio. Sesungguhnya, ketika Dafa diajarkan secara luas, 

hati manusia semua mengarah pada kebaikan, masyarakat jadi stabil, siapa yang 

memperoleh faedahnya? Siapa pula yang sedang memerintah? Bukankah ini tidak 

punya rasio? Kita juga tidak tertarik dengan kekuasaan politik. Sesungguhnya di saat 

sebelum penganiayaan, seluruh anggota keluarga dari tujuh orang anggota dewan 

tetap komite sentral politbiro partai komunis Tiongkok juga turut berlatih Falun Gong, 

tujuh anggota dewan tetap semua sudah membaca buku. Apa gerangan Falun Gong 

itu, mereka tahu jelas sepenuhnya. Di dalam pergelutan politik, sifat iri hati yang 

terpupuk, serta perangkat sistem yang terpelihara untuk merongrong orang lain di 

antara sesama manusia, membuat dirinya telah kehilangan akal rasio, apa pun tidak 

dapat ditoleransi. Pandangannya sempit bukan main, nafsu keinginannya besar bukan 

main, nyalinya kecil bukan main, iri hatinya besar bukan main. Urusan memerintah 

negara sungguh tidak dimengerti, kemampuan dalam menangani masalah positif 

masih kalah dengan kepala divisi kecil dari sebuah instansi lokal. Ketika kehilangan 

rasio tidak bedanya dengan iblis, Yuanshen-nya juga adalah seekor katak. Orang 

semacam ini sulit dicari! Dunia manusia layaknya sebuah pentas pertunjukan, aktor 

begini di mana dapat ditemukan? Di dalam sejarah telah diseleksi dalam waktu yang 
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cukup lama baru ditemukan! (Tepuk tangan ) Kekuatan lama tidak ingin melepaskan 

dia turun ke neraka secepatnya, mereka mengatakan, karena tidak akan dapat 

menemukan lagi figur seperti ini. 

 

 

 

[1] Memancarkan pikiran lurus = Memancarkan Zhengnian / Fa Zhengnian (發正念). 

[2] Iptek ― Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

[3] Kisah Samkok ― Kisah Tiga Kerajaan (tahun 220-280). 

[4] Yue Fei (tahun 1102-1141) – Tokoh pahlawan Tiongkok pada masa dinasti Song 

Selatan. 

[5] Koujue (口訣) ― Kata kunci. 

[6] Tiga potensi baru (Xin San Cai (新三才)) 

[7] Kitab Tiga Kata (San Zi Jing (三字经)) 

[8] "Fang Guang Ming" (Memancarkan Cahaya Terang) 
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