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Derita Pikiran dan Hatinya
Mencapai kesempurnaan memperoleh buah status Buddha
Mengalami penderitaan dianggap bahagia
Lelah tubuh belum dianggap derita
Berkultivasi hati paling sulit dilewati
Tiap rintangan harus diterobos
Di mana-mana semua ada iblis
Ratusan derita sekaligus menimpa
Lihat dia bagaimana hidup
Bisa menelan derita dunia,
Keluar duniawi adalah Buddha.
17 Desember 1976

Menjadi Orang
Orang yang demi ketenaran seumur hidup dipenuhi kebencian,
Orang yang demi kepentingan tidak mengenal sanak saudara;
Orang yang demi Qing mencari risau sendiri,
Susah payah saling bertengkar membuat karma seumur hidup.
Tidak mencari ketenaran tenang dan puas,
Tidak utamakan kepentingan adalah orang kebajikan;
Perasaan tak tergerak hati jernih tiada nafsu,
Berkultivasi raga secara baik seumur hidup mengumpulkan De.
13 Juli 1986

Sang Sadar
Manusia biasa tidak mengetahui saya,
Saya duduk dalam misteri;
Dalam kepentingan dan nafsu tidak ada saya;
Sesudah ratusan tahun tinggal saya.
2 Februari 1987
Catatan: Ditulis pada saat saya sendiri berkultivasi sebelum mengajarkan Fa.

Siapa Berani Melepaskan Hati Manusia Biasa
Manusia biasa hanya ingin menjadi Dewa,
Di balik misteri ada kepedihan hati;
Berkultivasi hati mematahkan nafsu menyingkirkan keterikatan,
Tersesat dalam sengsara menyalahkan langit biru.
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9 Agustus 1988

Harapan
Langit dan bumi yang luas saya melihatnya kecil,
Cakrawala yang tak terhingga siapa yang cipta?
Di luar kosmos bahkan makin tak terukur,
Demi memenuhi harapan yang besar menyebarkan Tao besar.
1 Januari 1990

Tidak Tersisa
Hidup dengan tidak ada yang dicari.
Meninggal pun tidak menyesali yang ditinggalkan.
Padamkan semua pikiran yang berlebihan
Tidak sulit berkultivasi Buddha.
20 Oktober 1991

Falun Dafa
Jalan untuk berkultivasi Gong terletak pada hati
Dafa tiada tepi deritanya ibarat berlayar di perahu
24 Juli 1992

Harmonis dengan Fa
Cahaya Buddha bersinar di mana-mana,
Sopan santun dan keadilan meluruskan dan mengharmoniskan semuanya.
Bersama-sama gigih maju,
Perjalanan di depan terang benderang.
27 Desember 1992

Menaiki Perahu Fa Lurus
Benarkah? Misterikah? Kultivasikah?
Ayun dan goyang menuju kesempurnaan
17 Januari 1993
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Tanpa Niat
Xiulian dalam tiga agama mengajarkan tanpa niat,
Mempergunakan hati tidak pada tempatnya adalah berniat;
Secara khusus melakukan kebaikan masih berniat,
Hilangkan keterikatan hati adalah sungguh-sungguh tanpa niat
17 Januari 1993

Belajar Dafa
Kualitas bawaan adalah syarat bawaan lahir
Kesadaran yang tulus adalah sebab dari kebijakan untuk seorang superior
Mempertahankan Zhen Shan Ren, Tao ada dalam hatinya
Berkultivasi Falun Dafa dapat mencapai kesempurnaan
18 Februari 1993

Harmonis dan Terang
Hati mengandung Zhen Shan Ren
Kultivasi diri menguntungkan orang lain
Dafa tidak terlepas dari hati
Pada tahun mendatang sudah pasti melebihi orang lain
28 Februari 1994

Mencari Jalan Kultivasi yang Lurus
Kemampuan supernormal adalah teknik kecil
Dafa adalah yang paling fundamental
2 April 1994

Mendapatkan Fa
Sejati berkultivasi Dafa,
Hanya ini yang paling penting.
Berasimilasi dengan Dafa,
Pada tahun mendatang pasti sukses.
7 Juli 1994
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Takdir Pertemuan
Sang Maha Sadar hatinya makin jelas,
Mendapatkan Fa melakukan perjalanan di dunia.
Ribuan tahun berlalu,
Takdir pertemuan sampai Fa telah sukses.
27 Agustus 1994

Memenuhi Harapan
Dengan sehati datang ke dunia,
Sebelumnya telah lebih dahulu memperoleh Fa.
Pada hari yang lain terbang ke langit,
Bebas dalam Fa yang tanpa tepi.
27 Agustus 1994

Membantu Fa
Menaruh suatu harapan untuk menyelamatkan makhluk hidup,
Membantu Guru dalam perjalanan di dunia.
Membantu saya memutar Falun,
Fa sukses dan bebas dalam langit dan bumi.
28 Agustus 1994

Sebab Akibat
Bukanlah jalur perjalanan kultivasi menderita,
Tapi dihalangi oleh karma kehidupan demi kehidupan;
Bertekad menyingkirkan karma dan berkultivasi hati,
Memperoleh tubuh manusia secara abadi adalah Buddha yang sesungguhnya.
15 September 1994

Kultivasi dalam Misteri
Manusia biasa sulit mengetahui deritanya Xiulian,
Bertengkar dan berkelahi dianggap sebagai kebahagiaan;
Kultivasi sampai tanpa satu kebocoran keterikatan,
Dengan pahit pergi dan manis datang adalah kebahagiaan yang sejati
15 September 1994
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Berkultivasi Nyata
Belajar Fa mendapatkan Fa
Banding belajar banding kultivasi
Cocokkan setiap masalah
Dapat melakukannya berarti berkultivasi
7 Oktober 1994

Fa Buddha Sempurna dan Harmonis
Menyebarkan Fa jauh dan luas,
Menyelamatkan orang keluar dari lima elemen;
Bertekad dalam kultivasi,
Mencapai kesempurnaan melewati Triloka.
15 Oktober 1994

Menyelamatkan Lagi
Falun selalu berputar menyelamatkan makhluk hidup,
Belajar Fa, mendapatkan Fa dan berkultivasi Xinxing;
Pada akhir periode Dharma Falun berputar lagi,
Orang yang mempunyai takdir pertemuan Fa menerangi hatinya
27 Desember 1994

Sejati Berkultivasi
Hati mengandung Zhen Shan Ren,
Falun Dafa sukses;
Setiap saat berkultivasi Xinxing,
Mencapai kesempurnaan indah tiada tara.
27 Desember 1994

Berasimilasi Mencapai Kesempurnaan
Dalam kosmos yang luas tak terbatas,
Seberkas roda cahaya emas.
Sang Sadar turun ke dunia,
Langit dan bumi bersama menghadap.
Alam semesta terang dan jernih,
Berasimilasi dengan cahaya Fa.
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Mencapai kesempurnaan terbang membubung,
Bersama-sama kembali ke Surga.
31 Desember 1994

Dafa Memecahkan Misteri
Semua masalah berlangsung lama, ibarat asap dan awan melewati depan mata,
menyesatkan hati manusia;
Langit dan bumi yang begitu luas mengapa diciptakan, menaklukkan kebijakan
makhluk hidup.
27 Januari 1995

Meloncat ke Luar dari Triloka
Tidak mengingat penderitaan dan kebahagiaan manusia adalah orang Xiulian;
Tidak terikat dengan perolehan dan kehilangan di dunia adalah Arhat
Mei 1995

Mengunjungi Kuil Gantung di Udara
Di tengah ratusan kaki jurang gunung tergantung sebuah kuil,
Menyebarkan Dafa secara luas sulit memperoleh waktu senggang;
Pada kehidupan ini, mengunjungi lagi kuil jurang kuno,
Pada suatu hari, Fa akan lurus dan menyebar ke semua kuil.
11 juni 1995

Mengunjungi Gunung Heng
Di tengah-tengah gunung abadi dan pegunungan awan jalan susah dicari,
Pada kuil jaman dahulu berlangsung lama turis datang;
Manusia tidak mengetahui keindahan misteri,
Mempergunakan kuil kuno mencari keuntungan hitam.
11 Juni 1995

Jelas Perbedaan
Buddha datang berjalan di dunia,
Manusia biasa tersesat tidak terbangun;
Yang jahat bahkan membahayakan Buddha,
Yang baik dan yang jahat sudah jelas perbedaannya.
26 Juli 1995
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Mengunjungi Kuil Tiongkok Selatan
Tempat suci aliran Buddha sulit tenang dan tenteram,
Jalan iblis dan hati kejahatan berjalan di dunia yang kacau;
Tempat yang makin masyhur iblisnya makin banyak,
Teriakan kerumunan manusia berjualan ketika bunyi ledakan petasan
15 Agustus 1995

Berkultivasi Sendiri
Dafa disebarkan jauh dan luas
Berapa banyak orang yang bisa memperoleh
Dalam tugas dunia yang banyak jumlahnya
Dalam kesenggangan di ratusan kesibukan boleh berkultivasi sendiri
Suatu hari setelah asap dan awan berlalu
Baru mengetahui Tao sejati sudah diperoleh
6 Oktober 1995

Mengamati Secara Tenang
Saat senggang dalam tenang kultivasi datang melihat para Dewa,
Masing-masing memamerkan kemampuan supernormal ratusan ribuan tahun;
Dengan hati manusia berubah menjadi iblis, dunia sudah tidak sama,
Para Dewa tidak diselamatkan menunggu penghabisan akhir kalpa.
16 Oktober 1995

Mahabesar
Cakrawala jauh tanpa batas
Pikiran sekejap sampai di depan mata;
Kosmos besarnya tanpa batas
Falun berotasi antara langit dan bumi.
9 November 1995

Mengendalikan Langit dan Bumi
Besarnya langit, di atas langit masih ada langit
Juga sama ada matahari dan bulan, tingkat demi tingkat memenuhi Cakrawala
Luasnya bumi ada langit dan bumi
Bersama hidup puluhan ribu makhluk tersebar di seluruh kosmos.
10 November 1995
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Perbedaan antara Manusia dan Sang Sadar
Apa itu manusia? Perasaan dan nafsu memenuhi seluruh badan;
Apa itu Dewa? Tanpa tersisa hati manusia;
Apa itu Buddha? Kebijakan dan moral ada dalam jumlah besar;
Apa itu Tao? Manusia sejati yang tenang.
10 November 1995

Perbedaan antara Manusia dan Setan
Serigala, cerpelai, hantu, dan ular mengacaukan dunia,
Memainkan sihir, menimbulkan asap debu dan udara kotor
Dengan tidak ada Guru dan tidak berkultivasi, menuntut sebagai master besar,
Gila dan edan selama 20 tahun.
11 November 1995

Lebih Dingin di Tempat Tinggi
Mengurusi seluruh urusan di dunia manusia;
Lelah hati dengan penderitaan langit;
Kepada siapa kata-kata hendak dituturkan?
Yang lebih dingin ada di tempat tinggi.
11 November 1995

Sang Maha Sadar
Mengalami puluhan ribu penderitaan,
Kedua kaki menginjak ribuan iblis;
Telapak tangan ditegakkan menggemparkan langit dan bumi.
Di udara berdiri Sang Buddha raksasa.
12 November 1995

Bekerja dan Berkultivasi Buddha
Agama Buddha menyebarkan pantangan sudah 2500 tahun,
Singkirkan lebih dahulu ketenaran dan kepentingan baru berkultivasi dalam
penderitaan;
Hari ini para biksu menerima gaji,
Pergi bekerja masih ada pakaian seragam.
25 Desember 1995
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Sesudah Bencana
Dari yang paling mikro sampai yang paling makro kemerosotan materi sudah tetap,
Cakrawala dapat dilihat dari mikro dan makro dalam sepuluh penjuru;
Langit cerah dan tubuh langit transparan, kosmos sudah diluruskan,
Mega bencana sudah lewat, alam semesta terang benderang.
2 Januari 1996

Ilusi
Banyak makhluk hidup memenuhi alam semesta,
Tingkat demi tingkat ada langit dan bumi.
Pemandangannya spektakuler indahnya tiada tara,
Manusia di dunia tersesat tidak terbangun.
Ingin melihat lebih gampang diucapkan,
Perjalanan kultivasi ibarat naik tangga.
Memecahkan misteri ada di tempat yang lebih tinggi,
Pandangan megah sulit diucapkan dengan kata-kata.
3 Januari 1996

Perubahan Iblis
Gejala astronomi besar perubahannya,
Manusia di dunia sudah tidak ada lagi pikiran belas kasih.
Hati manusia lepas kembali sifat iblis terpamer,
Bencana alam dan malapetaka buatan manusia, kesedihan dan kebencian.
Setiap orang bertemu ibarat musuh,
Setiap masalah sulit berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Manusia di dunia bagaimana bisa mengetahui penyebabnya,
Orang yang berkultivasi Tao bisa mengetahui misterinya.
4 Januari 1996

Dalam Tao
Hati tidak terikat ---------Tidak berebut dengan dunia.
Lihat tapi tidak kelihatan ---------Tidak bingung tidak terpesona.
Dengar tapi tidak kedengaran ---------Sulit mengacaukan hatinya.
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Makan tapi tidak merasakan ---------Mulut bebas dari keterikatan.
Berbuat tapi tidak mengejar ---------Selalu tinggal dalam Tao.
Tenang tapi tidak berpikir ---------Muskil dapat terlihat.
4 Januari 1996

Keagungan De
Dafa tidak meninggalkan tubuh,
Hati mengandung Zhen Shan Ren,
Arhat besar di dunia,
Dewa dan hantu paling takut.
6 Januari 1996

Tuan Buddha
Siapa yang mengetahui besarnya langit dan bumi?
Bimasakti terletak di bawah kaki.
Berapa jauh kosmos tersebut?
Falun yang berputar digenggam di tangan.
6 Januari 1996

Surga Falun
Indah permai sulit ditutur dengan kata-kata,
Beribu-ribu cahaya menyilaukan kedua mata;
Tempat kudus dunia Buddha lengkap dengan keberuntungan dan dirgahayu,
Surga Falun ada di tempat yang tinggi.
23 Januari 1996

Takdir Pertemuan Kembali ke Buah Status Kudus
Mencari Guru beberapa tahun,
Suatu hari bertemu sendiri;
Mendapatkan Fa dan kembali melalui kultivasi,
Mencapai kesempurnaan mengikuti Guru kembali.
23 Januari 1996
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Mengunjungi Kuil Gunung Xiangtang
Matahari dan bulan bergantian berorbit,
Kosmos adalah roda yang berevolusi,
Menjumput jari dua ratus tahun,
Xiangtang yang lama sudah tidak ada.
6 Maret 1996

Mendaki Gunung Tai
Menaiki tangga yang tinggi, suatu perjalanan ribuan kaki,
Mondar-mandir tegak berdiri sulit beranjak;
Menoleh ke belakang bila melihat kultivasi dari Fa-Lurus,
Berhenti di tengah sulit diselamatkan.
Dengan tekad hati mengangkat pasak yang beratnya ribuan pon,
Menahan penderitaan, teguh maju hilangkan keterikatan;
Pengikut Dafa ribuan dan jutaan,
Keberhasilan Gong dan mencapai kesempurnaan ada di tempat yang tinggi.
15 April 1996

Mencapai Kesempurnaan dan Keberhasilan Gong
Berkultivasi menyingkirkan ketenaran, kepentingan dan Qing
Mencapai kesempurnaan naik ke Cakrawala
Dengan belas kasih melihat dunia
Hanya bisa terbangun dari ilusi
21 April 1996

Taichi
Manusia sejati Zhang San Feng1 tiada tara di dunia,
Tao besar tanpa musuh di seluruh langit dan bumi,
Generasi berikut demi ketenaran mengacaukan metode latihannya,
Mengganti Taichi saya dan merusak nama saya.
01 Juli 1996

1

Zhang San Feng (張三豐) -- Pendiri Taichi.
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Sulit Menyelamatkan
Sebelum kedatangan bahaya dan bencana berlayar dalam perahu Fa,
Miliar kesulitan dan bahaya menghalangi dalam gelombang,
Pecah dan hancur, membonceng langit dan bumi,
Sebuah mimpi puluhan ribu tahun, akhirnya merapat di darat.
23 September 1996

Degenerasi
Yin Yang tergantung terbalik,
Hati manusia di dunia telah berubah,
Hantu dan hewan di mana-mana,
Manusia bergerak jauh dari Tao.
26 September 1996

Menyelamatkan Makhluk Hidup Secara Luas
Lepaskan hati manusia
Mendapat Fa adalah Dewa
Melompat ke luar dari Triloka
Mendaki ke langit dengan naik tubuh Buddha
16 Oktober 1996

Hati Jelas
Demi Guru menyebarkan Fa menyelamatkan makhluk hidup,
Mencari kitab di seluruh penjuru dunia, menaiki perahu Fa,
Dafa diajarkan ketika sepuluh iblis meracuni dunia,
Memutar Falun, langit dan bumi diluruskan.
16 Oktober 1996 di Atlanta

Tenang dalam Bencana
Fa Lurus disebarkan,
Kesulitan di atas kesulitan.
Puluhan ribu iblis menghalangi,
Dalam bahaya ada bahaya.
22 Desember 1996
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Akhir Dharma
Manusia di dunia sudah tidak ada kebaikan,
Dewa juga bukan Dewa,
Dunia manusia tanpa Tao,
Pikiran lurus apakah masih ada.
22 Desember 1996

Lepaskan Keterikatan
Manusia di dunia semua tersesat,
Terikat dengan ketenaran dan kepentingan,
Manusia jaman dahulu jujur dan baik,
Hati tenang, keberuntungan dan panjang umur semuanya ada.
25 Desember 1996

Mempunyai Tujuan
Membangun kuil dan menyembah Dewa sungguh sibuk,
Mana tahu yang mempunyai tujuan hanya kosong belaka;
Bodoh dan tersesat berkhayal jalan ke Surga Barat,
Ibarat buta berjalan meraba di malam menggayung bulan dalam air.
28 Maret 1997

Mengunjungi Kuil Yue Fei
Sejarah yang megah mengalir ibarat air,
Spirit yang teguh dan roh yang loyal masih tetap di dunia;
Kuil kuno yang ditinggalkan adalah tempat kepedihan hati,
Hanya hati yang loyal menerangi generasi berikutnya.
11 September 1997 di Tangyin

Mengunjungi Kampung Halaman
Hujan di musim gugur lembutnya seperti air mata,
Tetes demi tetes, menyedihkan hati;
Di kampung halaman tidak ada orang lama,
Ladang di rumah ditinggalkan beberapa kali.
Datang dan pergi, delapan ratus musim,
Siapa yang tahu siapakah saya;
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Menundukkan kepala menyalakan beberapa dupa,
Asap terbang menuju orang-orang dahulu;
Membalik tubuh dan memenuhi keinginan,
Datang lagi menyelamatkan setiap orang berbalik kembali.
(Di kampung halaman Yue Fei pada 17 September 1997)

Mengunjungi Pemakaman Qing Dong
Tiga ratus tahun mengalir ibarat air,
Istana lama dan kuburan sunyi memenuhi mata dengan pemandangan musim gugur;
Siapa yang tahu hari ini datang lagi ke dunia,
Pada suatu hari, Fa meluruskan abadi selamanya.
(Di kuburan Kangxi pada 26 Oktober 1997)

Baik dan Jahat Sudah Jelas
Makhluk hidup berubah jahat, bencana tak habis-habis datang,
Dafa memberi penyelamatan dalam dunia yang kacau;
Tidak membedakan baik dan jahat, memfitnah Fa langit,
Pengikut sepuluh kejahatan menunggu angin musim gugur.
15 Nopember 1997

Mengunjungi Kolam Matahari-Bulan
Sekolam air danau yang jernih,
Asap dan awan kemerahan mencerminkan sedikit cahaya kemilau;
Hidup dalam dunia yang kacau,
Sulit menjadi cantik sendiri.
17 November 1997

Mengingat Chang An
Pegunungan dan sunyi di dataran Shaanxi telah berubah,
Chang An berada di bawah tanah.
Dinasti langit yang makmur telah pergi,
Dalam sekejab mata ribuan musim semi telah berlalu.
Di mana bisa menemukan Taizong,
Dafa menyelamatkan orang-orang Tang.
22 November 1997
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Tenangkan Hati
Takdir pertemuan telah terbentuk
Sedang berkultivasi Fa
Banyak membaca buku
Mencapai kesempurnaan sudah dekat
27 Januari 1998

Melihat Kembali
Masalah kuno sudah berlalu,
Membentuk manusia dalam misteri;
Siapa yang mengatakan kebijakannya besar,
Menari kosmos dalam perasaan.
19 Februari 1998

Sepuluh Kejahatan dalam Dunia
Manusia tanpa niat baik -- setiap orang dianggap musuh.
Merusak tradisi -- dekadensi kebudayaan.
Homosexual, nafsu tak bermoral -- hati gelap dan berubah iblis.
Senang berjudi dan obat-obatan -- nafsu mengikuti hati.
Kebebasan dan kelakuan sexual yang kacau -- mengarah ke kejahatan.
Gang gelap dan group kacau -- pemerintah dan bandit satu keluarga.
Melakukan sesuai ketentuan sendiri, membawa bencana ke masyarakat -- melawan
langit, mengkhianati Tao.
Secara buta memercayai ilmu pengetahuan -- umat manusia yang bermetamorfosa.
Memuja kekerasan -- gemar agresif, bersaing dengan kekejaman.
Agama berubah iblis -- pencari uang dan politikus.
7 Juli 1998

Mengunjungi Pintu Yanmen
Menginjak ke pintu Yanmen,
Emosi yang terpendam berbalik dalam dada.
Ribuan tahun jalan kuno masih ada,
Di dalam pintu tidak ada asap dahulu.
Yanzhao mencambuk kuda pergi,
Angin dan awan berlalu seribu tahun.
Mengangkat mata, memandang ke bawah pintu,
Dafa di pusat Tiongkok.
(Di Pintu Yanmen pada 10 Agustus 1998)
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Asimilasi
Kitab kultivasi hatinya,
Gong melatih tubuhnya,
Pada suatu saat mencapai kesempurnaan
Zhen Shan Ren berada
18 November 1992
Perbaikan di Agustus 1998

Kehidupan yang Baru
Fa-Lurus disebarkan,
Puluhan ribu iblis menghalangi,
Menyelamatkan semua makhluk hidup,
Paham berubah,
Yang busuk dipadamkan,
Yang bercahaya bersinar dengan terang.
7 September 1998

Senyum
Saya senyum -- semua makhluk terbangun;
Saya senyum -- Dafa mulai tersebar;
Saya senyum -- perahu penyelamat berlayar;
Saya senyum -- semua makhluk hidup mempunyai harapan.
16 November 1998
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