
Di Dalam Pelurusan Fa Menghendaki Pikiran Lurus, Bukan Hati Manusia 

(Komentar Shifu Terhadap Artikel Praktisi) 

Wahai pengikut Dafa yang hati manusianya terlalu berat, jalan yang saya bimbing 

kalian untuk dilalui adalah jalan dewa, sedangkan ada sebagian praktisi tetap memegang 

erat pada konsep manusia. Dahulu di dalam Xiulian pribadi, kalian selalu memandang 

manfaat Dafa sebagai manfaat terhadap masyarakat manusia; di tengah cobaan 

penderitaan, kalian memandang penganiayaan terhadap pengikut Dafa yang dilakukan 

kehidupan jahat dalam alam semesta dengan memperalat orang-orang jahat, sebagai 

perbuatan manusia; di bawah situasi pelurusan Fa serta pembuktian kebenaran Fa 

dengan pikiran lurus oleh pengikut Dafa, di mana kejahatan telah diberantas hingga 

sangat sedikit, dan orang-orang di dunia sudah mulai sadar, kalian sekali lagi menitipkan 

harapan pengakhiran penganiayaan kepada manusia biasa. 

Ini adalah pelurusan Fa bagi alam semesta, hal-hal yang terjadi di dunia hanya 

merupakan manifestasi kehidupan tingkat rendah di bawah gempuran pelurusan Fa 

dalam badan langit raksasa. Apa yang dapat dilakukan manusia bagi Dewa? Jika tidak 

ada faktor dari luar, apa yang berani dilakukan manusia terhadap Dewa? Manifestasi dari 

masyarakat manusia semata-mata disebabkan pengendalian dari kehidupan tingkat tinggi. 

Dibandingkan dengan pengikut Dafa yang pikiran lurusnya kuat, yang berbuat dengan 

baik, apakah pemahaman dasar anda terhadap Dafa benar-benar hanya terhenti pada 

tingkatan manusia ini? Jika demikian untuk apa sebenarnya kalian berkultivasi? Apakah 

untuk bagaimana jadinya masyarakat manusia? Untuk bagaimana jadinya negara 

Tiongkok? Untuk bagaimana jadinya satu sisi manusia dari pengikut Dafa di dalam dunia? 

Apakah hanya untuk keadilan di dunia ini bagi pengikut Dafa yang diberikan oleh orang-

orang di dunia? Apakah tujuan saya mengajarkan Fa kepada kalian adalah demi suatu 

kepentingan bagi masyarakat manusia? Saya seyogianya sedang membimbing kalian di 

dalam Xiulian melangkah menuju Dewa, di dalam pemahaman berangsur-angsur 

melangkah ke luar dari manusia dan melampaui manusia, mencapai peningkatan untuk 

kesempurnaan kehidupan, demikianlah tujuannya. 

Sadarlah! Jika cobaan penderitaan yang paling jahat di dalam sejarah ini juga tidak 

dapat membuat kalian terbangun sadar, maka, hanya dapat menyaksikan pemandangan 

menakjubkan dari pencapaian kesempurnaan pengikut Dafa di saat Fa meluruskan dunia 

manusia dengan rasa terkejut dan menyesal. Di dalam keputus-asaan yang menyesali diri 

sendiri berbuat terlalu mengecewakan, ini juga merupakan sebab akibat yang ditanam 

oleh diri sendiri. Saya tidak ingin mencampakkan seorang pengikut Dafa, tetapi kalian 

harus meningkatkan diri sendiri di dalam belajar Fa dan Xiulian yang sungguh-sungguh! 

Di dalam membuktikan kebenaran Fa menyelamatkan orang-orang di dunia, lakukan 

dengan baik tiga hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Majulah dengan 

gigih, lepaskan keterikatan hati manusia, jalan dewa sudah tak terhitung jauh. 
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