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Jangan membiarkan, jangan mengundang iblis 

(*Dengan Komentar Shifu) 

Dengan Pikiran Lurus manfaatkan waktu menyelamatkan manusia 

(Minghui net. 6 Agustus 2009)  

          Beberapa tahun belakangan ini, sejumlah pengikut Dafa di luar 

Tiongkok demi keperluan klarifikasi fakta, telah menyelenggarakan beberapa 

situs web dan forum pada internet yang ditujukan bagi manusia biasa, atau 

telah mendaftarkan beberapa organisasi dalam masyarakat umum. Tujuan 

semula adalah mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia dengan 

cara-cara manusia biasa. Tetapi banyak kali, karena tidak diupayakan secara 

sungguh-sungguh untuk mengelolanya dengan benar dan menyeluruh, hasil 

realitasnya masih jauh dari  tuntutan penyelamatan manusia. Dengan kata 

lain, bukan saja bentuk-bentuk ini tidak sungguh-sungguh digunakan untuk 

mengklarifikasi fakta, malah telah menjadi tempat berkumpulnya sejumlah 

praktisi (dari dalam maupun  luar Tiongkok juga ada) untuk mengikuti pola 

pikir manusia dan keterikatan mereka. Termasuk praktisi yang tidak belajar Fa 

dengan mendalam, tidak memahami bagaimana berkultivasi, atau berpegang 

erat pada sifat-sifat hati manusia. Di saat melakukan hal-hal manusia biasa, 

sepenuhnya menyamakan diri seperti manusia biasa, mencari nama dan 

mengejar keterikatan perasaan. Membuat Xiulian diri sendiri mengalami 

rintangan hingga tersendat, secara serius mengganggu Xiulian para praktisi 

lain, menyesatkan praktisi baru maupun manusia biasa, dan bahkan 

berdampak merusak Fa. 

          Di sini hanya diangkat sebuah contoh mengenai hal ini. Ada sebuah 

forum bernama “Forum universitas Tiongkok untuk masa mendatang”, dengan 

sasaran peserta pada awalnya adalah masyarakat umum, tetapi pada akhirnya 

sebagian besar dari pesertanya adalah praktisi Falun Gong. Forum tersebut 

malah secara terbuka menyebut Falun Gong dengan sebutan “Falun Gong 

pengolah hati”. Ketika praktisi lain menunjukkan hal ini sebagai perbuatan 

merusak Fa, jawaban yang diperoleh adalah, “Jika anda menyebut ‘Falun Gong 
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pengolah hati’ sebagai perbuatan merusak Fa, apakah anda mengira Falun 

Gong bukanlah sebuah metode yang mengultivasi Xinxing? Siapa yang 

sungguh-sungguh merusak Fa?” Terlepas dari maksud awalnya, alasan 

semacam ini yang penuh tipu daya dan menyesatkan hampir sepadan dengan 

retorika cuci otak yang ditemukan di kamp-kamp kerja paksa dan pusat 

pencucian otak di Tiongkok. Dengar kabar situs web ini juga memandu praktisi 

Xiulian dalam forum tersebut, praktisi baru dan aktivis demokrasi yang tidak 

Xiulian, untuk terlibat dalam “diskusi-diskusi” topik demi topik bahasan 

mengenai karya asli Falun Gong, dilakukan dengan cara seperti menyikapi 

filosofi atau ilmu pengetahuan manusia biasa. Selain itu, beberapa 

perumpamaan yang digunakan dalam diskusi tersebut, terbawa oleh keinginan 

memamerkan kepiawaian berbahasa dari panelisnya, sehingga berperan 

mengacau dan merusak. Meskipun mayoritas peserta yang mengakses situs 

web tersebut sangat yakin mereka adalah praktisi Falun Gong, namun tidak 

dapat menghadapi fenomena ini dengan pikiran lurus, pandangan mereka 

mengenai banyak hal terlihat benar tetapi sesungguhnya tidak, dan mereka 

berpijak atas dasar melindungi diri  sendiri dan kelompok kecil orang-orang 

mereka. 

          Ini adalah contoh perbuatan yang merusak Fa dan secara serius 

mengganggu Xiulian para praktisi. Yang menyedihkan adalah Xiulian pelurusan 

Fa telah mencapai titik ini, selain “Forum diskusi hati murni “ yang telah 

ditutup, masih ada beberapa situs web media di mana para praktisi turut 

membentuk dan mempertahankannya, telah melansir ulang dan 

mempromosikan materi mengenai orang-orang dan hal-hal serupa. Sebagai 

praktisi Xiulian sungguh tidak boleh menuruti kesukaan, keterikatan dan sifat 

keiblisan diri sendiri. Jika tidak, bukan hanya akan berdampak buruk, tetapi 

juga akan menghasilkan sebuah medan hitam sehingga mengundang mata-

mata setan busuk. 

          Proyek yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi fakta kepada manusia 

biasa menjadi proyek yang berfokus pada pengikut Dafa, apa gerangan 

sebabnya? satu penyebab adalah tahu pekerjaan itu sulit jadi tidak berani 

maju, serta tidak menggunakan mentalitas pengikut Dafa “Ketika sulit 
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dilakukan, anda mampu melakukan” dalam mencapai tujuan penyelamatan 

manusia. Bukan saja tidak menghadapi rintangan dalam Xiulian dengan pikiran 

lurus, malah terikat pada metode yang mereka sendiri “telah bentuk”, terikat 

pada forum yang disediakan oleh metode tersebut demi keterikatan hati 

mereka sendiri, mentalitas pamer mereka, serta kesukaan mereka, telah 

melupakan kewajiban sebagai pengikut Dafa yang harus terus-menerus 

mengultivasi diri sendiri dengan baik dan menyelamatkan manusia.  

          Kita semua tahu bahwa pada masa akhir Dharma, hati manusia 

semuanya telah mengalami penyimpangan, manusia biasa tersesat dalam 

pengejaran nama, kepentingan pribadi dan beragam keinginan, sehingga 

sangat sulit mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia. Sebagai 

pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, harus secara terus-menerus 

menyingkirkan sifat hati manusia dalam proses Xiulian, terus-menerus 

menumbuhkan belas kasih melalui Xiulian, menempatkan diri sendiri pada 

posisi orang lain untuk mempertimbangkan berbagai hal, memahami simpul 

yang mengikat dalam benak manusia biasa, lakukan klarifikasi fakta dengan 

memfokus pada sasaran, baru dapat mengusir kabut yang menyesatkan, 

untuk mencapai klarifikasi fakta secara sungguh-sungguh, dengan demikian 

menyelamatkan manusia. Proses menyelamatkan manusia juga adalah proses 

mengultivasi diri sendiri. Selama proses menyelamatkan manusia, akan ada 

kesukaran dan cobaan. Ini menuntut kita untuk secara terus-menerus 

menerobosnya, bersamaan juga mengultivasi diri sendiri dengan baik, dengan 

demikian kebijaksanaan akan terus berdatangan melalui Fa,  Dewa-dewa 

positif dari ruang dimensi lain akan membantu, semua ini termanifestasi di 

tengah manusia membuat keadaan jadi kondusif, dalam masyarakat umum 

kita akan mendapatkan tempat untuk berpijak. 

          Sebaliknya, jika sewaktu melakukan pekerjaan mendapat rintangan lalu 

menggunakan metode manusia biasa untuk mendapatkan dukungan dari para 

praktisi, atau dengan sengaja maupun tanpa sengaja merubah proyek yang 

semula dimaksudkan untuk manusia biasa menjadi proyek yang ditujukan 

pada para praktisi, walau di permukaan terlihat cukup ramai diikuti banyak 

orang, sesungguhnya adalah bertentangan dengan titik tolak klarifikasi fakta 
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dan menyelamatkan manusia, telah menjadi sesuatu yang dilakukan demi 

keinginan melakukan, sesuatu yang dilakukan demi memuaskan aku pribadi. 

Dibicarakan dari perspektif Xiulian, juga berarti menghindari ujian dan 

kesukaran dalam jalur Xiulian. Terlihat seperti menempuh jalan pintas, 

sesungguhnya tidak akan dapat meningkat diri, bahkan dapat menjadi 

semakin terikat padanya. Beberapa orang yang terlibat bukan saja tidak tahu 

untuk mengintrospeksi diri atas kesalahan mereka, malah beranggapan itu 

merupakan hasil yang diraihnya. Mereka menyia-nyiakan waktu dan tenaga 

para praktisi, namun mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan hal-hal 

baik. Terdapat pula beberapa proyek internet yang telah mengumpulkan 

sekelompok praktisi dengan keterikatan yang sama, di mana mereka 

membentuk kelompok kecil dan menulis artikel-artikel untuk mengekspresikan 

perasaan manusia biasa mereka. Mereka mengaku dirinya sedang 

mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia, tetapi sesungguhnya 

mereka sedang saling mempengaruhi, saling menyombongkan diri, 

mengembangkan keterikatan hati mereka, memuaskan sifat hati  manusia 

mereka. Ketika situs-situs web tersebut ditutup, mereka bukan saja tidak 

mencari ke dalam, sebaliknya menyatakan selamat berpisah satu sama lain 

dalam duka, seakan-akan diliputi kondisi “tengah memikul penyesalan 

mendalam”, dan mereka mencoba dengan segala cara untuk memindahkan 

kelompok mereka ke situs web lain demi “persatuan kembali”. Ini sudah 

menyimpang terlalu jauh dari titik tolak Xiulian dan penyelamatan manusia. 

          Setiap pengikut Dafa berpadanan dengan badan langitnya sendiri, 

semuanya mengemban misi menyelamatkan makhluk hidup di lingkup 

tertentu. Waktu untuk menyelamatkan manusia sangat mendesak. Setiap hal 

dan setiap proyek yang kita lakukan harus secara mendasar bertujuan 

menyelamatkan manusia,  sungguh-sungguh memerankan fungsi untuk 

menyelamatkan manusia. Tidak boleh terus-menerus menuruti keterikatan dan 

sifat hati manusia sendiri. Kesempatan takdir tidak akan menunggu 

selamanya. Kita harus secepat mungkin belajar bagaimana sungguh-sungguh 

bertanggung jawab pada diri  sendiri, bertanggung jawab pada makhluk hidup 

kita, dan bertanggung jawab terhadap pembuktian kebenaran Fa. Mari kita 
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secara satu tubuh secepat mungkin meningkat, semua bersatu padu, dengan 

sungguh-sungguh dan mantap menyelamatkan manusia, menyelamatkan 

manusia dalam jumlah banyak. 

Pengikut Dafa Amerika Utara 

 

Pembenahan 

Catatan: Terhadap masalah-masalah tersebut, saya senantiasa tidak 

mengatakan sesuatu, karena ada dua sebab. Pertama, saya ingin agar praktisi 

sendiri Xiulian menjadi dewasa, dalam proses Xiulian menuju dewasa 

menemukan masalah-masalah tersebut, mencari jalan keluarnya sendiri. 

Kedua, lihat mereka yang berperan sebagai organisator bisa melenceng jadi 

bentuk apa. Ingin secara tuntas menampilkan sifat hati manusia, saat itu saya 

baru berbicara. Sekarang kalian telah menemukan masalahnya, maka biarlah 

saya membicarakan hal ini. 

 

Kegiatan dan pekerjaan yang diadakan oleh sebagian praktisi, tujuannya 

adalah untuk menolong manusia dan membantu Shifu meluruskan Fa, namun 

kian dilakukan lebih lanjut yang terlibat semua adalah praktisi, sehingga 

menjadi kegiatan intern. Jika terus berlanjut demikian adalah tidak benar. 

Pertama tidak dapat menolong manusia, kedua mengganggu Xiulian para 

praktisi dan penyelamatan makhluk hidup, setidaknya telah menyita tenaga 

orang dalam jumlah besar. Pengikut Dafa berperan membantu Shifu 

meluruskan Fa, sumber daya manusia itu tidak boleh disita sedemikian rupa 

oleh kalian. Selain itu, situs internet yang dikelola oleh sebagian praktisi, bila 

kalian dapat memerankan fungsi dalam menyelamatkan makhluk hidup, 

seyogianya dikelola terus dengan sehat, jika tidak maka jangan berperan 

mengganggu. Terutama situs yang menggerakkan praktisi baru, praktisi yang 

belajar Fa tidak mendalam, praktisi yang sifat hati manusianya dominan untuk 

melibatkan diri dalam jumlah besar, saya sarankan kalian hentikan semua itu. 

Terhadap situs internet manusia biasa, atau kegiatan yang oleh diri sendiri 
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dianggap berbuat sesuatu untuk Dafa, atau kegiatan internet dari orang yang 

mengaku dirinya adalah praktisi, semua itu adalah hal yang tidak ada 

hubungannya dengan pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, khususnya 

kegiatan politik, pengikut Dafa mulai sekarang jangan lagi melibatkan diri. 

Menjatuhkan partai jahat PKT bukan merupakan tujuan Xiulian, pengikut Dafa 

Xiulian mencapai kesempurnaan, itu barulah tujuan akhir dari Xiulian. 

Menyingkap penganiayaan adalah supaya orang-orang di dunia melihat jelas 

akan kejahatan, dengan demikian dapat terselamatkan. Mencerai-beraikan 

partai jahat PKT adalah ketentuan takdir, adalah keniscayaan sejarah, tidak 

patut pengikut Dafa berupaya hanya untuk hal ini. Di antara praktisi masih ada 

beberapa orang, berhubung di saat awal menghampiri Dafa telah memercayai 

sejumlah ucapan sembrono dari manusia biasa, tidak tahu bahwa itu adalah uji 

coba Dewa terhadap hatinya, malah senantiasa menaruh kesangsian dan 

kebingungan terhadap Xiulian pengikut Dafa. Sudah sekian banyak tahun 

berlalu, masih tidak dapat melepaskan keterikatan yang memandang Dafa 

dengan hati manusia, keterikatan terhadap politik, terhadap kekuasaan dan 

keuntungan di masa mendatang. Waktu sudah terlalu lama menunggu kalian. 

Jangan menggunakan hati manusia kalian yang tidak bersih untuk melakukan 

pekerjaan Dafa. Xiulian pengikut Dafa adalah serius. Sekalipun kalian merasa 

diri sendiri betapa memahami, sesungguhnya juga adalah sifat permohonan 

hati pada masa awal yang telah mengobsesi kebijakan pikiran kalian. Meskipun 

telah melangkah sampai hari ini, tetap saja adalah objek yang ditertawakan 

oleh para Dewa. Sudah menghampiri Dafa namun tidak dapat melangkah 

masuk, sungguh menyedihkan. 

 

Saya kemukakan sebuah masalah lagi. Hati manusia adalah tidak stabil, 

jangan beranggapan manusia biasa dapat mempunyai pikiran lurus. Ada 

sebagian manusia biasa menyetujui prinsip hukum Dafa, namun mereka tidak 

berkultivasi secara sungguh-sungguh di atas Fa, mereka juga pernah 

menyampaikan pembelaan dan menentang penganiayaan di media bagi 

pengikut Dafa, dengan demikian ada sebagian praktisi merasa orang tersebut 

luar biasa, bahkan memperlakukan mereka sama dengan pengikut Dafa, tidak 

membedakan antara intern dan pihak luar. Ada yang lebih kacau pikirannya, 
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menanggapi perkataan mereka sama sebagai Fa. Di bawah sanjungan lebih 

banyak orang, hati manusia akan menjadi puas serasa di awang-awang, sudah 

tidak tahu diri sendiri ini siapa, dengan demikian segala sifat hati manusia 

muncul, apa pun berani diucapkan, apa pun berani dilakukan, bahkan 

mengganggu Xiulian normal dan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa. 

Sebenarnya keadaan yang demikian tidak bisa seluruhnya dipersalahkan 

kepada manusia biasa. Di antara praktisi ada sebagian yang pikiran lurusnya 

tidak mantap, tidak rasional, tidak berbuat atas dasar Fa, dikarenakan mereka 

sehingga orang-orang yang bersimpati terhadap Dafa dibuat rusak. Perihal 

menyelamatkan makhluk hidup secara universal, orang dengan basis pikiran 

bagaimanapun juga diselamatkan, dengan demikian pula di antara praktisi ada 

bermacam-macam sifat hati manusia yang tampil ke luar. Hal-hal tersebut 

sudah saya ketahui sebelum Fa diajarkan. Kuncinya ialah anda sekalian harus 

banyak belajar Fa. Banyak belajar Fa dengan sendirinya akan ada pikiran 

lurus, di dalam membuktikan kebenaran Fa dengan sendirinya akan berbuat 

atas dasar Fa, jalan seyogianya baru dapat ditempuh dengan lurus. Shifu tidak 

ingin kalian selalu salah jalan, lebih-lebih tidak rela melihat kalian dianiaya. 

Pada banyak kesempatan penderitaan yang kalian alami benar-benar adalah 

didatangkan oleh sifat hati manusia. Sifat hati manusia sudah sangat kuat 

namun masih tidak sadar, unsur kekuatan lama akan memperalat kejahatan 

menangkap dan menjebloskan kalian dalam kamp kerja paksa untuk dianiaya. 

 

Setelah melihat artikel praktisi, saya menyampaikan beberapa patah kata, 

bantu kalian membenahi diri. Untuk menempuh jalan berikutnya dengan baik, 

masih harus mengandalkan kalian sendiri. Tunggu setelah kalian semuanya 

menjadi dewasa, langkah berikutnya akan dimulai. 

 

Li Hongzhi 

6 Agustus 2009 

 


