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LUNYU1

Dafa adalah kebijakan Sang Pencipta. Ia adalah fundamen 
dari terbentuknya langit dan bumi, serta penciptaan alam semesta, 
kandungan maknanya ekstrem makroskopis juga mikroskopis, 
pada tingkat badan langit yang berbeda terdapat manifestasi yang 
berbeda. Dari yang paling mikroskopis pada badan langit hingga 
munculnya partikel paling mikroskopis, partikel yang tingkat demi 
tingkat banyaknya tak terhitung tak terbatas, dari kecil hingga 
besar, terus hingga ke tingkat permukaan yang diketahui manusia 
berupa atom, molekul, planet, galaksi, bahkan yang lebih besar lagi, 
partikel yang besar-kecilnya berbeda telah membentuk kehidupan 
yang besar-kecilnya berbeda serta dunia yang besar-kecilnya 
berbeda, yang tersebar memenuhi badan langit alam semesta. Bagi 
kehidupan yang berada di atas partikel masing-masing yang berbeda 
tingkat, partikel yang lebih besar dari tingkat tersebut niscaya 
adalah planet di langit mereka, setiap tingkat juga demikian. Bagi 
kehidupan di setiap tingkat alam semesta, hal semacam ini adalah 
tanpa batas akhir. Dafa juga telah menciptakan waktu, ruang, jenis 
kehidupan yang berjumlah banyak serta segala sesuatu, meliputi 
segala-galanya, tidak ada yang tertinggal. Ini merupakan wujud 
konkret dari karakter Zhen-Shan-Ren Dafa pada tingkat-tingkat 
berbeda.

Cara manusia dalam menyelidiki alam semesta dan kehidupan 
sekalipun lebih maju lagi, juga hanyalah melihat jelas bagian lokal 
dari ruang tingkat rendah alam semesta di mana manusia berada. 

1 LUNYU (LUN-YU) – Kata ulasan.
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Dalam peradaban yang muncul berkali-kali pada masa prasejarah, 
manusia juga pernah menyelidiki planet lainnya, namun walau 
terbang lebih tinggi dan lebih jauh lagi, juga belum meninggalkan 
ruang eksistensi manusia. Manusia selamanya juga tidak mungkin 
benar-benar mengenali manifestasi sesungguhnya dari alam 
semesta. Jika manusia ingin memahami misteri alam semesta, 
ruang waktu dan tubuh manusia, satu-satunya jalan adalah Xiulian 
di dalam Fa ortodoks, mencapai kesadaran sejati, menaikkan 
tingkatan jiwa. Di tengah Xiulian juga dapat membuat moral dan 
watak mengalami peningkatan, seiring dengan melangkah ke luar 
dari tingkatan manusia, dapat membedakan bajik dan jahat, baik dan 
buruk yang sebenarnya, manusia barulah dapat melihat dan terjalin 
kontak dengan alam semesta yang sesungguhnya dan kehidupan 
pada tingkat berbeda dan ruang dimensi berbeda.

Penyelidikan yang dilakukan umat manusia adalah demi 
persaingan teknologi, dengan alasan untuk mengubah kondisi 
kehidupan manusia, kebanyakan dilandasi atas dasar anti Tuhan, 
dan membiarkan pengekangan diri yang dilandasi moral manusia 
lepas kendali, maka peradaban manusia yang muncul di masa 
lampau berkali-kali dimusnahkan dikarenakan hal ini. Di tengah 
penyelidikan juga hanya mampu menyentuh dalam batas dunia 
fisik, caranya ialah ketika suatu hal telah dikenal barulah dilakukan 
riset, sedangkan dalam ruang manusia ini, sesuatu yang tidak dapat 
diraba dan tidak terlihat, namun secara objektif eksis, fenomena 
yang meskipun dapat juga nyata-nyata terefleksi dalam realitas 
manusia, termasuk spirit, kepercayaan, sabda Dewa dan mukjizat, 
selama ini tidak berani disentuh di bawah pengaruh anti Tuhan.

Jika umat manusia dapat meningkatkan watak dan konsep 
manusia atas dasar moralitas, dengan demikian peradaban 
masyarakat manusia barulah dapat bertahan lama, mukjizat juga akan 
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muncul kembali di masyarakat manusia. Dahulu dalam masyarakat 
manusia juga pernah berkali-kali muncul kebudayaan yang semi 
Dewa semi manusia, membuat manusia memperoleh peningkatan 
dalam pemahaman sejati terhadap kehidupan dan alam semesta. 
Jika umat manusia dapat menampilkan ketulusan dan penghormatan 
yang sepatutnya terhadap manifestasi Dafa di dunia, maka itu akan 
menghantarkan kebahagiaan atau kemuliaan bagi manusia, bagi 
bangsa atau negara. Badan langit, alam semesta, kehidupan, segala 
sesuatu adalah diciptakan oleh Dafa alam semesta, kehidupan yang 
bertolak belakang dengan Dafa adalah yang benar-benar bobrok; 
manusia di dunia yang dapat menyesuaikan diri dengan Dafa adalah 
orang baik yang sesungguhnya, bersamaan itu orang tersebut akan 
memperoleh balasan kebaikan, kemujuran dan panjang umur; 
sebagai orang Xiulian, anda dapat berasimilasi dengan Dafa maka 
anda adalah seorang yang memperoleh Tao—Dewa.
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24 Mei 2015



xiixii


