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Apa yang Disebut Membantu Shifu Meluruskan Fa 

Sudah sejak lama, selalu ada saja sebagian praktisi di dalam melakukan tiga hal 
yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, terdapat sebuah masalah yang sangat 
krusial, yaitu masalah bagaimana membantu Shifu. Misalnya, Shifu telah mengatakan 
sesuatu hal, atau Shifu menetapkan anda sekalian untuk melakukan suatu hal, ada 
sebagian praktisi selalu menilai Shifu dengan hati manusia, merasa hal ini seharusnya 
Shifu lakukan begini, hal itu seharusnya dilakukan begitu, dengan cara ini dan itu, 
bukan meletakkan pikirannya dalam hal bagaimana menyempurnakan dan 
mengharmoniskan dengan baik menurut apa yang Shifu katakan, dan mengupayakan 
cara pada hal-hal konkret; bahkan ada praktisi yang ingin mengubah pemikiran Shifu; 
ada pula praktisi yang menyebarkan di antara praktisi bahwa pemikiran dirinya hebat; 
juga ada praktisi berpikir dengan hati manusia sehingga tidak mengerti hal-hal yang 
Shifu katakan, menyikapinya dengan pasif; bahkan ada yang menemui anggota 
keluarga Shifu mencari cara lain sebagai landasan mengerjakan sesuatu. 
Sesungguhnya sesuatu yang ingin Shifu lakukan, itu berupa kebutuhan pelurusan Fa 
dari badan langit yang tak terhingga. Walaupun tingkat manusia ini rendah, namun ia 
adalah refleksi kehidupan tingkat tinggi pada tingkat rendah serta manifestasi dari 
keadaan tingkat rendah, di sini juga adalah pusat pelurusan Fa, titik fokus dari 
segalanya. Sekalipun pemikiran anda tampak lebih bagus lagi, juga hanyalah 
diperbandingkan pada tingkat ini, pada aspek ini, pada satu hal ini, bagaimana anda 
tahu apa fungsi dari hal-hal yang ingin Shifu lakukan pada tingkat-tingkat yang tak 
terhitung tak terukur dalam badan langit raksasa? Sebagai praktisi, bila ingin 
membantu Shifu meluruskan Fa, hanya dapat bagaimana menyempurnakan dan 
mengharmoniskan apa yang Shifu inginkan, itu barulah yang seharusnya anda lakukan, 
bagaimana bisa menyuruh Shifu membantu anda? Bagaimana boleh menggunakan 
Dafa menyempurnakan dan mengharmoniskan pemikiran manusia anda itu di tengah 
pelurusan Fa? 

Di saat pengikut Dafa menghadapi penganiayaan ini, ada banyak yang jatuh ke 
bawah, yang tertinggal barisan, semua itu dikarenakan tidak memahami hal-hal yang 
Shifu lakukan, menilai Shifu dengan hati manusia biasa. Misalnya, banyak orang juga 
sedang berpikir: “mengapa kita tidak dapat seperti agama lainnya dalam menghadapi 
penganiayaan ini?” Dan sifat hati manusia lainnya. Sesungguhnya tujuan dasar dari 
agama di dalam sejarah adalah mengukuhkan kebudayaan manusia, yang 
sesungguhnya dinanti-nantikan oleh manusia adalah Dafa; bagaimana berbuat 
mengikuti Dafa, itu barulah perilaku dan perwujudan yang sesungguhnya dari orang 
Xiulian. Tentu saja, yang tertinggal barisan masih terdapat banyak sebab, 
sesungguhnya semua itu dikarenakan tidak dapat memahami Dafa dengan sungguh-
sungguh, tentu saja pikiran lurusnya jadi kurang, maka di tengah penganiayaan akan 
goyah. 

Masih ada sebagian orang, dalam Xiulian tidak dapat menyingkirkan kebiasaan 
buruk yang terpelihara di tengah manusia biasa, misalnya menggunakan koneksi dan 
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lewat pintu belakang. Sebagai contoh: ketika dia tidak berhasil menemui Shifu untuk 
menyampaikan pemikiran manusia dari dirinya sendiri, lalu dia mencari anggota 
keluarga Shifu minta pendapat, sekembalinya di tengah praktisi dia mengatakan bahwa 
seseorang dari keluarga Shifu telah mengatakan ini dan itu. Coba kalian pikirkan, Shifu 
seyogianya datang ke dunia melakukan pelurusan Fa menyelamatkan semua makhluk 
hidup, anggota keluarga saya apakah dapat mewakili Shifu? Anggota keluarga Shifu 
sama seperti kalian, semua adalah orang Xiulian, bila tidak berkultivasi dengan baik, 
siapapun juga tidak akan berhasil. Shifu datang ke tengah manusia, dalam berkali-kali 
siklus kehidupan ada berapa banyak ayah dan ibu, isteri dan anak, kakak dan adik dari 
dunia manusia, siapa yang dapat mewakili Shifu? Shifu datang ke dunia, sama seperti 
kalian, ada yang datang untuk menjadi pengikut Shifu, ada yang datang untuk menjadi 
ayah ibu Shifu di tengah manusia, ada yang datang untuk menjadi kakak dan adik, ada 
yang datang untuk menjadi isteri dan anak, dalam membantu Shifu menyelesaikan 
pekerjaan besar pelurusan Fa, mereka sekadar melakukan hal-hal konkret yang 
seharusnya masing-masing lakukan. Mereka juga sedang mengultivasi diri sendiri, juga 
terdapat masalah menyangkut tingkat pemahaman yang kurang terhadap prinsip Fa. 
Kalian minta pendapat mereka dianggap sebagai Fa untuk dipergunakan, apakah ini 
bukan sedang mengacaukan Fa? Juga sedang membuat anggota keluarga Shifu 
berbuat dosa terhadap Dafa. Sebagai seorang pengikut Dafa, kalian harus mengerti, 
yang melakukan pelurusan Fa hanyalah Shifu, sekalipun Shifu tidak ada, juga harus 
berbuat dengan mengikuti Fa, tidak boleh berbuat mengikuti anggota keluarga Shifu 
yang manapun, itu barulah pengikut Dafa, barulah pengikut Shifu, barulah membantu 
Shifu meluruskan Fa. 

Masih ada sebagian praktisi sudah sejak dahulu selalu mengikuti situs internet 
kejahatan. Orang-orang tersebut sudah jauh menyimpang dari Dafa, membantu situs 
internet kejahatan menyebarkan berita bohong, bahkan merusak citra anggota keluarga 
Shifu. Shifu pada konferensi Fa yang diselenggarakan oleh pengikut Dafa bahkan 
pernah memberi tahu pada kalian, terhadap situs internet kejahatan jangan didengar, 
jangan dipercayai, jangan dilihat, ada orang justru tidak bisa menerimanya di hati, 
benar-benar tampaknya sudah kerasukan kejahatan sangat dalam, sampai sekarang 
masih ada yang tidak rasional. Seseorang menempuh jalan salah bisa mulai lagi jalan 
dari awal, jika seseorang di saat melakukan kesalahan, berhubung situs internet 
kejahatan yang anda sebarkan sehingga menghancurkan sebagian orang, bagaimana 
jadinya? Di balik setiap orang juga terdapat makhluk hidup yang tak terhingga sedang 
menanti diselamatkan, dikarenakan anda, membuat mereka selamanya tidak dapat 
diselamatkan lagi, bagaimana jadinya? Betapa serius akibatnya, apakah anda tahu? 
Sudah Shifu katakan namun anda tetap tidak mau menurut, apakah ini dapat disebut 
sebagai pengikut Dafa yang membantu Shifu meluruskan Fa? 

“Membantu Shifu meluruskan Fa” bukanlah sebuah perkataan yang gagah 
bersemangat, atau kata bualan. Sebenarnya saya hanya mengemukakan beberapa 
masalah saja, hal-hal yang tidak percaya pada Fa masih sangat banyak. Sebagai 
seorang pengikut Dafa, penantian anda selama ratusan juta tahun…; sebagai seorang 
praktisi, satu-satunya harapan yang sesungguhnya dari kedatangan anda di dunia…; 
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sebagai Shifu, di tengah pelurusan Fa dapatkah menyelamatkan anda dan para 
makhluk hidup, keberhasilan maupun kegagalan dari semua ini berada pada bencana 
yang satu ini. 

Li Hongzhi 
10 Juni 2011 


