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Pengikut Dafa yang menghadiri Konferensi Fa NTDTV dan media Dajiyuan, salam kepada 

anda sekalian! 

(Hadirin: Salam kepada Shifu!) 

Selama bertahun-tahun di tengah penganiayaan partai jahat komunis Tiongkok terhadap 

pengikut Dafa, dua media kita ini telah memainkan peran yang sangat baik dan menentukan. 

Secara efektif telah mengekspos penganiayaan kejahatan, sekaligus mengungkap fakta 

kebenaran tentang situasi Falun Gong kepada khalayak umum, bersamaan itu juga telah 

memerankan efek penyelamatan makhluk hidup. 

PKT adalah sebuah rezim jahat, sebuah rezim berandal. Jika kebohongan yang ia tanamkan, 

mengakibatkan masyarakat tidak mampu membedakan dengan jelas antara asli dan palsu, 

maka akan mengikutinya berjalan menuju kemusnahan. Oleh sebab itu pada aspek ini, media 

Dajiyuan dan NTDTV telah memainkan peran yang sangat baik, sungguh-sungguh memiliki 

kekuatan dalam penyelamatan makhluk hidup. 

Tentu saja, sebagai media, agar dapat mengerjakan dengan baik apa yang seharusnya 

dikerjakan, maka harus mengultivasi diri sendiri dengan baik. Jadi perihal Xiulian, bagi anda 

sekalian, bagi setiap pengikut Dafa yang terlibat di media, Xiulian adalah yang utama. 

Karena baik-buruknya Xiulian anda akan menentukan kekuatan anda dalam menyelamatkan 

manusia, baik-buruknya Xiulian anda juga akan menentukan efektivitas kerja anda, ini 

adalah pasti. Melalui pengalaman selama bertahun-tahun hingga hari ini, anda semua telah 

memiliki pemahaman yang mendalam, pengikut Dafa di berbagai bidang usaha dan profesi, 

termasuk pengikut Dafa di berbagai media, semuanya adalah demikian, mereka yang ketat 

dalam Xiulian pribadinya, akan ada sangat banyak pekerjaan menjadi produktif. Oleh sebab 

itu kita tidak boleh mengabaikan Xiulian. Ini adalah masalah utama. 

Anda sekalian tahu bahwa mengerjakan media adalah demi menyelamatkan manusia, demi 

mengklarifikasi fakta, demi menghentikan penganiayaan ini. Akan tetapi apa tujuan 

terakhirnya? Kalian setiap orang yang berada di dalam media semuanya adalah sedang 

menempuh jalur Xiulian masing-masing. Hal yang anda lakukan ini adalah jalur Xiulian 

anda. Ini adalah pasti. Tak peduli apa peran anda di dalam media ini, di bagian pekerjaan 



apa, itu adalah jalur Xiulian anda. Oleh sebab itu jika ingin melalui jalur ini dengan baik, 

maka harus bersungguh-sungguh di dalam Xiulian pribadi, sampai kapan pun tidak boleh 

mengendurkan diri, karena terakhirnya adalah harus mencapai kesempurnaan. 

Secara sepintas saya lihat ada begitu banyak anak muda, kebanyakan adalah wajah baru. 

Tentu saja, berbicara tentang anak muda, masalah pertama yang terlintas dalam pikiran 

adalah, beberapa tahun ini di Tiongkok Daratan, seperangkat benda dari partai jahat komunis 

Tiongkok ini, seperangkat teori itu, semuanya adalah kejahatan, adalah bertentangan dengan 

tradisi, bertentangan dengan umat manusia. Jadi agar benda ia ini dapat diterima oleh 

manusia, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah meruntuhkan budaya tradisional 

Tiongkok dan nilai-nilai universal umat manusia. Jadi ia dengan tiada hentinya telah 

memainkan peran semacam ini. Sepanjang sejarah pergerakan Tiongkok, yang ia jatuhkan 

adalah para elite budaya Tiongkok. Revolusi Besar Kebudayaan telah menghancurkan 

peninggalan budaya, situs-situs bersejarah, buku-buku kuno, dan semua peninggalan budaya, 

sehingga orang-orang tidak bisa mendapatkan bukti lagi dari nilai sejarah yang telah 

diturunkan. Bersamaan itu, dalam pendidikan di sekolah, kebudayaan Tiongkok tidak 

diajarkan, hanya istilah yang sangat umum saja yang diajarkan, kemudian secara berangsur-

angsur tidak diajarkan lagi, selanjutnya diajarkan sebagai target untuk dikritik, pada akhirnya 

sejarah masa lalu Tiongkok direndahkan hingga tidak bernilai sedikit pun. Mereka 

mempropagandakan bahwa partai jahat komunis Tiongkok adalah yang terbaik, yang 

teragung. Di bawah indoktrinasinya, banyak anak muda hari ini tidak mengetahui budaya 

tradisional mereka sendiri, juga tidak mengetahui sejarah mereka sendiri. Ada sangat banyak 

anak muda yang keluar dari Tiongkok, setelah menonton pertunjukan Shen Yun ini, "wah, 

ternyata Tiongkok kita memiliki budaya tradisional yang begitu bagus, seolah-olah mereka 

baru mengetahuinya. Begitulah partai jahat komunis Tiongkok, jahatnya sampai pada taraf 

demikian. Jadi selama bertahun-tahun setelah ia merebut kekuasaan di Tiongkok, bahkan 

orang seusia saya juga dicuci otaknya dengan sangat hebat, sehingga pemikirannya berbeda 

sangat besar dengan pemikiran masyarakat normal, anak muda sekarang lebih-lebih lagi. 

Oleh karena itu kita dalam aspek ini, ketika menjalankan media, sehubungan dengan 

arahnya, titik tolak budayanya, dan dalam menggenggam skala nilai-nilai universal, harus 

didasarkan pada budaya tradisional. Harus didasarkan pada nilai-nilai tradisional. Mengapa 

partai jahat komunis Tiongkok begitu takut dengan pertunjukan Shen Yun? Lagi pula itu 

hanyalah sebuah pertunjukan seni, itu karena yang ditampilkan Shen Yun adalah budaya 

tradisional umat manusia, tepatnya inilah yang ingin ia rusak, juga inilah yang ingin ia 

hancurkan, maka baru dapat membuat benda kejahatannya itu begitu merajalela, begitu 

arogan. Karena ia merasa telah bekerja keras selama puluhan tahun di Tiongkok, selama 

setengah abad lebih, merasa sekarang orang Tiongkok telah sepenuhnya menjadi anak naga 



merah, dan ia merasa mereka semua telah menjadi sel-selnya. Barulah ia dapat dengan 

sewenang-wenang menindas orang Tiongkok, dengan sekehendak hati membunuh anda, 

membantai anda, menganiaya anda. Sekalipun anda memaki dia, juga berada di dalam 

kebudayaannya memaki dia, bukan sungguh-sungguh memaki, ia telah melakukan hingga 

taraf demikian. Shen Yun secara tuntas telah meruntuhkan seperangkat benda partai jahat itu, 

roh jahat merasa bahwa segala yang ia lakukan selama seratus tahun lebih ini telah jadi sia-

sia, benar-benar seperti disambar petir, seluruhnya jadi sia-sia dilakukan.Oleh sebab itu 

dalam masalah budaya partai jahat, harus dapat lebih dulu membedakannya, dapat 

membedakannya dengan jelas. Tidak ada cara lain, hanya dengan menggunakan budaya 

tradisional umat manusia yang sesungguhnya, baru dapat melihatnya dengan jelas. 

Oleh sebab itu anda sekalian dalam menjalankan media, sebagai seorang jurnalis, sebagai 

seorang yang berbudaya, anda sekalian harus menjadikan budaya tradisional sebagai titik 

tolak, sebagai landasan nilai universal, dengan begitu baru dapat melihatnya dengan jelas, 

dan menyingkirkannya. Tentu saja ada sangat banyak benda modern, bukan hanya partai 

jahat komunis Tiongkok yang merusak bangsa Tionghoa, di dalam masyarakat Barat juga 

ada sangat banyak benda modern. Saya beri tahu anda sekalian, ini juga adalah perwujudan 

dari partai jahat yang merusak masyarakat Barat, semuanya adalah ia yang melakukannya. 

Budaya umat manusia, sejak satu dua abad terakhir ini telah mengalami perubahan, di masa 

lalu masyarakat umat manusia adalah baik dan jahat eksis bersamaan, positif dan negatif 

eksis bersamaan. Ia adalah keseimbangan Yin dan Yang. Tetapi setelah satu dua abad 

terakhir ini, secara berangsur-angsur telah berubah menjadi hantu jahat komunis, 

menggantikan iblis itu, juga berarti di tengah keseimbangan Yin dan Yang, sisi negatif, sisi 

iblis tersebut, sepenuhnya telah digantikan olehnya. Oleh sebab itu pada beberapa tahun ini, 

ia secara tak bermoral sedang melakukan hal yang memusnahkan umat manusia ini. 

Dengan kata lain jika kalian ingin mengerjakan hal ini dengan baik, maka hal pertama adalah 

Xiulian diri sendiri dengan baik, satu hal lagi adalah kalian harus mengenali semua ini 

dengan jelas. Baik itu ide, budaya, atau berita, tak peduli apa pun itu, benda-benda ini harus 

kita timbang baik buruknya, benar salahnya berdasarkan nilai universal itu. Tentu saja, kalian 

telah melewati sekian banyak tahun di tengah terpaan badai, titik tolak kalian mendirikan 

media ini juga adalah demi menyelamatkan makhluk hidup, dan mengekspos kejahatan. Niat 

awalnya adalah demikian, tujuan kalian juga adalah demikian, adalah tidak dapat diubah. 

Kalau begitu, kalian sudah seharusnya berjalan mengikuti arah ini. Tentu saja telah saya 

katakan tadi, tidak hanya kejahatan dari partai jahat komunis Tiongkok yang melakukannya 

di Tiongkok, hal-hal dari golongan modernis juga adalah mereka yang melakukannya. Telah 

saya katakan bahwa satu dua abad terakhir ini, iblis umat manusia telah menjadi roh jahat 

komunis, ia sudah bukan benda seperti di masa lalu yang menyeimbangkan positif dan 



negatif, Yin dan Yang. Oleh sebab itu ia punya efek di seluruh dunia, bukan hanya di 

Tiongkok saja, juga bukan hanya di masyarakat dari seluruh kubu jahat komunis saja, ia 

sedang memerankan efeknya di seluruh dunia. Karena ia telah memainkan peran negatif dari 

seluruh umat manusia, yaitu seluruh peran negatif dari umat manusia. Bukankah 

Nostradamus telah mengatakan, “Mars menguasai dunia”? Sebenarnya bagian sisi negatif 

dikuasai oleh dia. Tentu saja, sisi positif adalah dikuasai oleh Dewa, ia adalah keseimbangan 

Yin dan Yang. Tetapi sampai sekarang, landasan moral umat manusia terus merosot ke 

bawah, ia mendorong umat manusia, melakukan hal-hal dari kejahatan, telah menyebabkan 

timbangan itu kehilangan keseimbangan, dikatakan Yin dan Yang sudah tidak lagi seimbang. 

Kejahatan lebih besar daripada kebajikan, telah berubah jadi satu situasi seperti ini. 

Tentu saja, dalam situasi ini, dalam kondisi umum, setelah Dewa melihatnya juga akan 

menyelaraskannya kembali, karena hal tersebut tidak diizinkan. Akan tetapi, karena 

keseluruhan manusia sedang merosot ke bawah, ini adalah umat manusia sendiri yang 

menginginkannya demikian. Namun manusia juga tidak terlalu sadar jernih, adalah 

digerakkan olehnya, disebabkan oleh benda-benda yang ia tanamkan ini. Maka kesadaran 

modernis yang muncul dalam masyarakat sekarang ini, benda modernis dalam wujud 

demikian, sesungguhnya, dikatakan secara terus terang, semuanya adalah disebabkan oleh 

perbuatan roh jahat komunis di dalam masyarakat yang bersifat bebas, yang sama saja dapat 

memusnahkan umat manusia. 

Semua itu bukanlah kebetulan, masyarakat Barat terlihat seakan tidak ada hubungannya 

dengan roh jahat komunis, sebenarnya semua itu adalah ia yang melakukannya. Dalam 

masyarakat Tiongkok, perwujudan dari roh jahat komunis adalah dengan membunuh orang-

orang berpendidikan dan orang-orang kaya, merusak budaya tradisional. Perwujudannya di 

dalam masyarakat Barat adalah penerapan pajak yang tinggi, dengan menggunakan apa yang 

disebut sebagai gagasan dan perilaku modern untuk merusak tradisi. Orang Xiulian 

semuanya tahu, bahwa seseorang memiliki uang atau tidak, itu adalah ditentukan oleh timbal 

balik karma dari kehidupan sebelumnya, jadi mengambil secara paksa seperti ini, itu adalah 

melanggar prinsip langit. Tetapi demikianlah masyarakat sekarang ini, masyarakat yang 

kacau, dunia yang kacau, dengan kriteria moral yang kian merosot, ditambah lagi proses 

terbentuk-bertahan-rusak-musnah dari alam semesta telah tiba pada titik ini, ia telah jadi 

demikian, telah rusak, akan musnah. Oleh sebab itu perwujudannya bukan hanya pada 

masyarakat umat manusia saja, pada masyarakat tingkat tinggi dari alam semesta itu pun 

perwujudannya sudah tidak normal. Demikianlah situasinya. Oleh sebab itu ada kalanya saya 

berpikir, sebagai media yang dikelola oleh pengikut Dafa, kalian sungguh-sungguh sedang 

menyelamatkan umat manusia, pengikut Dafa sungguh-sungguh adalah satu-satunya harapan 

bagi umat manusia. 



Jadi dilihat dari permukaan, dalam pertempuran, kita adalah sendirian, oleh sebab itu kita 

sendiri harus membangun diri sendiri dengan baik, kita sendiri di dalam Xiulian pribadi, di 

dalam norma-norma sebagai manusia, mengultivasi diri sendiri dengan lebih baik, bila tidak, 

akan sangat sulit untuk mewujudkan hal ini. Tentu saja, masih ada sebuah pepatah yang 

mengatakan, “keadaan niscaya berbalik setelah mencapai titik ekstrem,” bukankah 

demikian? Anda sekalian telah melihat bahwa, faktor positif sekarang sedang meningkat, lagi 

pula sangat kuat, tradisi sedang dipulihkan, seluruh dunia juga mulai menaruh perhatian pada 

budaya tradisional, umat manusia kian hari juga kian sadar. Maka kita semakin harus 

mengerjakan ini dengan lebih baik, semakin harus mengembangkan peran kita. Fenomena 

langit juga sedang menyesuaikan, pasti akan demikian, karena hal ini harus dilakukan 

demikian. 

Tentu saja, untuk penganiayaan Falun Gong sudah pernah saya katakan, bahwa partai jahat 

komunis Tiongkok menganiaya Falun Gong adalah dikarenakan partai jahat komunis 

Tiongkok dipersiapkan demi Falun Gong, jangan dilihat ia sudah berapa tahun, itu adalah 

dipersiapkan demi Falun Gong. Di dalam hal ini, kalian coba pikirkan sejenak juga akan 

mengerti. Penganiayaan terhadap Falun Gong sekarang ini adalah dikendalikan oleh partai 

jahat, dan melibatkan semua perangkat negara. Maka sampai pada tahap hari ini, ujian dan 

Xiulian pengikut Dafa pada dasarnya sudah hampir selesai, lagi pula manusia yang harus kita 

selamatkan juga telah berada di tahap paling akhir, semuanya ini sudah hampir selesai, 

berangsur-angsur sedang penutupan, makna dari eksistensi roh jahat partai komunis juga 

sudah tidak besar lagi, juga telah sampai pada saat di mana ia harus disingkirkan. Kalian 

anak muda masih tidak tahu, di zaman muda saya, di Tiongkok, ketika anda sedang 

sendirian, tanpa seorang pun di sekitar anda, anda tidak akan berani mengatakan sepatah kata 

bahwa, “partai jahat komunis Tiongkok tidak baik”, di mana-mana semuanya adalah roh 

jahat sedang mengawasi anda, sekarang benda-benda ini sudah dimusnahkan, ketika orang-

orang bertemu sambil menikmati minuman, di saat ada yang mengungkit partai jahat, mereka 

semua sudah berani memaki partai jahat komunis Tiongkok, siapa pun yang tidak 

memakinya, maka semua orang akan berpikir bahwa orang tersebut ada masalah, oleh sebab 

itu siapa pun sedang memaki partai jahat komunis Tiongkok. Lalu mengapa berani bersikap 

demikian? Roh jahat partai jahat komunis Tiongkok dan faktor kejahatan sudah dimusnahkan 

hingga tersisa sedikit, oleh sebab itu orang-orang baru berani bersikap demikian, merasa 

sudah longgar. Tetapi asalkan roh jahat komunis masih eksis, ia adalah kejahatan. Seperti 

racun, asalkan benda itu masih ada, ia pasti meracuni manusia. Anda membiarkan ia 

berubah, ia tidak dapat berubah. Itu adalah watak dasarnya, demikianlah kehidupan dia 

diciptakan. Maka harus diberantas. Jadi sesampainya tahap ini, partai jahat komunis 

Tiongkok sendiri juga akan jadi semakin kacau. Dewa juga sedang memusnahkannya, arus 



dahsyat pelurusan Fa juga sedang tiada henti membersihkannya, telah sampai pada tahap ini, 

siapa yang memujanya, siapa yang mengikutinya, maka akan turut binasa bersamanya. 

Tak peduli bagaimanapun, dilihat dari prospeknya, media kita juga seharusnya semakin 

optimis, karena di saat awal saya melihat, media kita di kala itu sangat sulit beroperasi, 

keuangan dan personel tidak mencukupi. Paling tidak saya melihat kalian sekarang ada 

begitu banyak anak muda, wah! Saya juga sangat gembira melihat kalian semua sedang 

melakukan pekerjaan ini. Masih ada lagi, tingkat kesulitan sekarang dan lingkungan 

masyarakat seluruhnya sudah tidak sama. Di kala itu media bersuara tunggal yang 

dikendalikan partai jahat, menyebarkan kebohongan ke seluruh dunia, tidak ada satu pun 

berita positif yang bisa dilihat, seluruh dunia juga sedang meneruskan laporan media dari 

partai jahat komunis Tiongkok, berarti sama saja sedang menganiaya Falun Gong di seluruh 

dunia, tekanan terhadap pengikut Dafa di luar negeri juga sangat besar, orang-orang semua 

memandang para pengikut Dafa dengan pola pikir yang diindoktrinasikan oleh PKT. Di 

bawah situasi yang demikian, pengikut Dafa telah mendirikan media, dan telah 

mengerjakannya dengan semakin baik, termasuk usaha bersama dari pengikut Dafa yang 

berpartisipasi dalam mengungkap fakta kebenaran kepada berbagai lapisan masyarakat, 

orang-orang semakin mengetahui fakta kebenaran, semakin mengerti babak penganiayaan 

ini. Tanpa terasa, di tengah proses kita mengerjakan hal ini, telah berhasil mengklarifikasi 

fakta, bersamaan itu juga telah menghapus tekanan ini, oleh sebab itu sekarang kita semua 

telah merasakan situasinya sudah sangat longgar. Di kala itu sungguh-sungguh adalah 

demikian. Sekarang saya lihat momentum kekuatan positif semakin pesat, partai jahat 

komunis Tiongkok semakin habis, siapa yang melindunginya, akan turut binasa bersamanya. 

Mereka yang dapat melihat dengan jelas adalah orang yang mengerti, dan mereka yang tidak 

dapat melihat dengan jelas adalah orang yang paling bodoh. 

Apa yang hari ini ingin saya katakan adalah, bila ingin mengerjakan media dengan baik, 

maka harus melakukan dua hal dengan baik, yang pertama adalah mengultivasi diri sendiri 

dengan baik, dan yang satunya lagi adalah media kita harus menjadikan budaya tradisional 

sebagai titik dasar, menjadikan nilai universal sebagai landasan, dengan demikian baru dapat 

mengerjakan semua ini dengan baik. Anda sekalian telah mengerjakannya dengan cukup 

baik, jerih payah selama beberapa tahun ini, sepanjang perjalanan kemari, tiada henti 

membawa kekuatan baru, tumbuh semakin kuat, lagi pula media Dajiyuan dan juga termasuk 

NTD, telah menjadi media orang Tionghoa terbesar di dunia, bersamaan itu juga semakin 

dikenal oleh masyarakat Barat, semakin dipandang, hal ini sangat menggembirakan. 

Manfaatkanlah peluang yang sangat baik ini, kerjakanlah media kita dengan lebih baik, 

dengan sungguh-sungguh mengerjakannya akan sangat memiliki kekuatan, akan sangat 



efektif, sehingga setiap kali sebuah artikel diterbitkan, itu bisa berdampak besar, pasti dapat 

melangkah hingga tahap itu, berbicara cukup sekian, terima kasih kepada anda sekalian! 

 


