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Juga Menghardik dengan Tongkat 

Di dalam pelurusan Fa segala sesuatu yang terakhir dari alam semesta akan lahir 

terbentuk kembali di tengah pencerai-beraian dan penciptaan ulang, detik-detik Fa 

meluruskan dunia manusia sudah semakin dekat. Selama lima tahun pengikut Dafa 

telah membangun keagungan De Dewa di dalam pembuktian kebenaran Fa, telah 

menyelamatkan makhluk hidup dan manusia di dunia dalam jumlah besar dengan 

pikiran lurus dan perbuatan lurus pada ruang dimensi manusia, telah membasmi unsur-

unsur kekuatan lama dan setan busuk dalam jumlah besar, dilihat dari penampilannya 

pada masyarakat manusia biasa, telah mengurangi situasi penganiayaan kejahatan, 

yang membuat makhluk hidup dan manusia di dunia terbebas dari pengendalian, oleh 

kehidupan jahat dan unsur-unsur yang mengganggu Dafa dari ruang dimensi lain, 

orang-orang mulai memerhatikan dan memikirkan dengan jernih perihal penganiayaan 

ini yang ditujukan terhadap pengikut Dafa dan manusia di dunia, mulai membuat orang-

orang jahat di dunia yang ikut menganiaya pengikut Dafa merasa kecut di dalam hati, 

telah melemahkan besar-besaran watak dasar kejahatan, bahkan ada pelaku kejahatan 

telah melepaskan penganiayaannya terhadap pengikut Dafa, sehingga membuat 

situasi berubah menjadi baik secara besar-besaran. Ini adalah hasil yang dilakukan 

oleh pengikut Dafa dalam pikiran lurus dan perbuatan lurus sebelum Fa meluruskan 

dunia manusia. Pengikut Dafa telah menjadi kehidupan yang diciptakan oleh Dafa di 

dalam pelurusan Fa yang membuat semua Dewa memandangnya dengan tatapan baru. 

Jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa, yaitu di 

samping mengultivasi diri sendiri, bersamaan juga menyelamatkan semua makhluk, 

menyesuaikan tuntutan pelurusan Fa dari alam semesta, mencerai-beraikan dan 

memberantas tangan hitam serta setan busuk, juga berbagai unsur gangguan dan 

penganiayaan yang diatur oleh kekuatan lama, yang berperan negatif terhadap 

pelurusan Fa, yang berbuat jahat terhadap pengikut Dafa, ini memang adalah jalan 

Xiulian yang utuh dan sempurna yang ditempuh oleh pengikut Dafa, yang 

menghasilkan Dewa nan agung. 

Sebaliknya, mereka yang bersembunyi di rumah yang menyebut dirinya belajar Fa, 

walau dengan alasan apapun, semuanya adalah disebabkan oleh keterikatan yang 

tidak dapat dilepas. Orang-orang tersebut bahkan membentuk kelompok kecil, saling 

menggerutu dan melontarkan omelan di antara mereka, menyikapi dengan pasif 

pembuktian kebenaran Fa dan segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa, 

dengan tiada hentinya mengorek-ngorek kesalahan dan kekurangan praktisi selama 

proses Xiulian, bahkan desas-desus dari dalam maupun luar negeri, apa yang mereka 

lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan kejahatan, adalah sedang memberi 

bantuan kepada kejahatan di dalam penganiayaan. Ada yang mengatakan: "Saya 

hanya membaca “Zhuan Falun”, tidak membaca artikel-artikel baru." Dengan demikian 

apakah anda masih terhitung pengikut saya? Saya telah memberi tahu kalian dengan 

jelas: Sebelum 20 Juli tahun 1999 adalah Xiulian pribadi, tahap untuk memahami Fa, di 

dalam pemahaman dapat mencapai taraf kesempurnaan, tetapi ini bukan merupakan 

selesainya Xiulian pengikut Dafa; lima tahun yang kemudian ini, situasinya justru jadi 

berbalikan, untuk melihat siapa yang benar-benar memenuhi syarat dan siapa yang 

berpura-pura, serta menyisihkan mereka yang tidak sungguh-sungguh berkultivasi, 
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dalam lima tahun ini bersamaan juga untuk membangun keagungan De pengikut Dafa 

yang sejati berkultivasi dan menyelamatkan semua makhluk. Mengapa sebuah 

kehidupan harus Dafa dan saya sendiri yang mengajarkan dan menyelamatkan? 

Dikatakan secara gamblang, kehidupan macam apa yang pantas diselamatkan oleh 

Dafa alam semesta? Dapatkah kehidupan yang diselamatkan itu semata-mata demi 

mencapai kesempurnaan pribadi? Jika demikian mana pantas menjadi pengikut Dafa? 

Apakah mereka yang bersembunyi di rumah yang menyebut dirinya belajar Fa? Atau 

mereka yang hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Dafa, namun tidak ingin 

mencurahkan sesuatu untuk Dafa? Terutama di saat pengikut Dafa berada di tengah 

penganiayaan, mereka yang tidak ingin mengucapkan sepatah kata adil, masih saja 

menyebut dirinya membaca buku di rumah untuk mendapatkan sesuatu dari Dafa, 

orang macam apakah ini? Coba kalian sendiri yang menilai dan menentukannya. 

Shifu melihat bahaya sudah datang menghampiri kalian. Saya memang tidak 

mengakui pengaturan kekuatan lama, termasuk penganiayaan ini, tetapi saya tahu di 

dalam pelurusan Fa, unsur-unsur lama yang digempur cepat atau lambat, di antara 

mereka ada yang akan berbuat demikian. Dapat juga dikatakan, yang terbaik adalah 

tidak terjadi penganiayaan, jika tidak terjadi penganiayaan saya mempunyai sebuah 

jalan bagi kalian untuk dilalui khusus untuk keadaan semacam ini; namun 

penganiayaan telah terjadi, maka saya seyogianya memanfaatkannya bagi pengikut 

Dafa untuk menyangkal penganiayaan di dalam membuktikan kebenaran Fa, dari situ 

membangun keagungan De pengikut Dafa. Apakah kalian menganggap sesuatu yang 

cocok dengan rasa takut kalian, keinginan kalian yang mendambakan kenyamanan 

serta berbagai kehendak kalian, itu barulah jalan Xiulian dari pengikut Dafa? Apakah 

kalian menganggap cara-cara kultivasi dan kepercayaan pada agama di dalam sejarah, 

baru merupakan satu-satunya jalan Xiulian? Jika segala sesuatu dalam Triloka dan 

sejarah manusia adalah diatur demi pelurusan Fa alam semesta, maka keberadaan 

sejarah hanyalah untuk Dafa menciptakan semua makhluk dan umat manusia, serta 

cara berpikir dan kebudayaan manusia di dalam proses sejarah, dengan demikian di 

saat Dafa diajarkan secara luas, agar pikiran manusia dapat memahami Fa, mengerti 

apa itu Fa, apa itu Xiulian, apa yang dimaksud menyelamatkan semua makhluk hidup 

dan lain-lain, serta berbagai bentuk Xiulian. Jika memang demikian, segala Xiulian dan 

kepercayaan di dalam sejarah, bukankah demi mengukuhkan kebudayaan di dunia 

bagi kelak pelurusan Fa di dalam alam semesta? Apa yang dimaksud jalan bagi 

manusia untuk menjadi Dewa? Dewa di atas langit semua mengatakan bahwa saya 

telah meninggalkan sebuah tangga bagi manusia untuk naik ke Surga. 

Masih ada orang yang beranggapan Shifu di dalam penganiayaan ini sama juga 

seperti manusia di dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah kalian tahu pentolan iblis 

di dunia ini, selain kekuatan lama demi memperalatnya lalu menjaminnya untuk dapat 

hidup sampai apa yang disebut selesainya pengujian, bukankah dia juga bergerak di 

bawah komando saya? Bukankah ada orang yang mengatakan bahwa saya menyuruh 

dia melompat maka dia akan melompat, saya menyuruh dia gila maka dia akan gila, 

saya menyuruh dia beringas dia akan beringas? Bukankah kalian semua tahu, saya 

mengatakan sedikit apa saja, menulis sedikit apa saja, maka dia akan memimpin 

hampir seluruh kelompok berandal yang menganiaya pengikut Dafa, tak peduli siang 

atau malam, semuanya harus terlebih dulu "mempelajari dan mempelajari?" Dewasa ini 
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kelihatannya dia telah disingkirkan ke samping dalam persaingan politik, bukankah itu 

karena setan busuk kejahatan yang menguasai dia sudah tidak dapat berperan lagi? 

Manusia baru dapat dan baru berani memperlakukannya secara demikian. Selain 

fungsi pelurusan Fa yang berperan, dapatkah dikatakan semua itu bukan fungsi yang 

diperankan oleh pengikut Dafa di dalam pembuktian kebenaran Fa, di dalam anti 

penganiayaan, di dalam penyelamatan semua makhluk hidup, di dalam pikiran lurus 

dan perbuatan lurus, mengungkap penganiayaan, dan menyangkal pengaturan 

kekuatan lama? 

Ada yang anggota keluarganya dipenjara atau dianiaya di dalam penganiayaan ini, 

kalian bukan bergegas bersatu padu dengan kawan-kawan menentang penganiayaan, 

menghentikan penganiayaan, meringankan penganiayaan anggota keluarga, malah 

berdalih belajar Fa di rumah, dan menyikapi segala sesuatu yang dilakukan oleh 

praktisi dengan penuh gerutu. Apakah anda tahu, anggota keluarga anda selama 

dalam tahanan telah berkurang atau dihentikan penganiayaan, itu disebabkan oleh 

para pengikut Dafa yang telah mengungkap dan menggentarkan kejahatan dengan 

menahan keberingasan dan bahaya di tengah anti penganiayaan? Ketika mereka 

dilepas ke luar, apakah anda punya muka untuk menemui mereka? Anda telah berbuat 

apa bagi mereka? Orang Xiulian bukan Dewa yang sedang Xiulian, di dalam proses 

Xiulian siapapun ada kesalahan, kuncinya ialah bagaimana menyikapinya. Ada orang 

yang dapat mengenali, ada orang yang tidak dapat mengenali, juga ada orang yang 

tidak ingin mengenali karena terikat pada rasa takut dan berbagai faktor lainnya. Xiulian 

bukan melakukan perjuangan politik manusia biasa, lebih-lebih bukan persaingan 

kekuasaan dan kepentingan. Konsep-konsep dan kebiasaan buruk yang terpelihara di 

tengah masyarakat manusia biasa dan dalam lingkungan birokrasi, semuanya bahkan 

dipandang hina di tengah manusia biasa, maka lebih-lebih harus disingkirkan di dalam 

Xiulian. 

Xiulian adalah manusia ingin naik ke Surga dan menjadi Dewa, jika tidak sulit 

apakah dibenarkan? Dahulu dalam agama Buddha ada sebutan "hardikan tongkat," 

dari itu saya seyogianya juga menghardik dengan tongkat kepada mereka yang tidak 

mau berusaha, yang berjalan sampai tepi jurang berbahaya. 
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