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Teguh
Orang yang sadar lahir dengan penuh kehormatan
Orang yang gigih berkultivasi dengan hati setia mencapai kesempurnaan
Di tengah maha penderitaan haruslah teguh
Niat untuk gigih maju tidak boleh berubah
Ditulis 3 Mei
Direvisi Februari 2004-06-03
Tanpa Judul
Dafa memandang hati manusia
Orang-orang di dunia haruslah sadar
Dewa, manusia, hantu dan hewan dalam pemusnahan
Posisi ditentukan oleh diri sendiri
Ditulis 3 Mei 1999
Direvisi Februari 2004-06-03
Watak Sejati Terungkapkan
Teguh berkultivasi Dafa dengan hati tak tergoyahkan,
Kenaikan tingkat adalah pokok
Di hadapan cobaan watak sejati terungkapkan,
Berkultivasi mencapai kesempurnaan, menjadi Buddha, Tao dan Dewa
8 Mei 1999
Hati Mengerti Sendiri
Dengan Guru memimpin pelayaran, Fa menyelamatkan semua makhluk hidup
Satu layar naik, berjuta layar ikut berkibar
Dengan melepas keterikatan, perahu ringan melaju dengan cepat
Manusia yang berhati sarat, sulit menyeberangi lautan
Angin dan awan tiba-tiba berubah, langit pun hampir runtuh
Gunung tersingkir, laut teraduk, ombak ganas bergulung
Teguh berkultivasi Dafa, dengan ketat mengikuti Guru
Keterikatan yang sarat, akan menyesatkan arah
Perahu terbalik, layar pun patah, berlarilah menyelamatkan diri
Lumpur dan pasir terdulang habis, tampaklah kemilau emas
Hidup dan mati bukanlah kata bualan
Dapat atau tidak melihat keadaan sebenarnya
Tunggu tibanya hari di saat mencapai kesempurnaan
Keadaan sebenarnya tampak gamblang, menakjubkan seluruh dunia
12 Oktober 1999
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Balasan
Masa akhir zaman ada banyak setan busuk
Bertingkah laku dengan berselubung kulit manusia
Begitu batas penyekat disingkirkan secara tuntas
Kawah minyak mendidih diletakkan di atas dunia
1 September 2000
Tanggal 4 bulan 8 tahun Gengchen

Situs Fa
Minghui menyelamatkan orang-orang yang punya takdir penyelamatan
Situs Xinshen mampu menghapus kejahatan di dalam benak pikiran
Surat dakwaan rakyat merasakan setan-setan
Falun Dafa adalah pandangan lurus
Januari 2001
Tanggal 2 bulan 12 tahun Gengchen

Meluruskan Cakrawala Mahabesar
Sampai kapan kejahatan bisa terus merajalela
Setiap kehendak dari semua makhluk sepenuhnya terungkapkan
Siapa yang berada di luar bencana
Saya dengan tersenyum menatap semua Dewa yang tidak bijaksana
10 Februari 2001
Tanggal 18 bulan satu tahun Xin Si

Menyinari Segala Penjuru
Dewa dan Buddha melangkah di atas dunia
Kejahatan merasa risau di hati
Dunia yang kacau diatasi oleh Dafa
Kemerosotan dunia dihentikan dan dibendungnya
17 Februari 2001
Tanggal 25 bulan 1 tahun Xing Si

Membasmi Kejahatan
Dengan kendaraan menempuh perjalanan ratusan ribu mil
Mengayunkan pedang bergegas melenyapkan kejahatan
2

Menegakkan telapak tangan menopang langit yang runtuh
Meluruskan Fa menghapus kabut penderitaan
19 Februari 2001
Tanggal 27 bulan 1 tahun Xin Si

Hampa
Hampa hampa hampa kosong tiada suatu apa pun
Tiada kebaikan tiada kejahatan seyogianya telah melampaui klimaks
Dengan maju ke depan niscaya dapat menghasilkan segala benda
Dengan melangkah mundur segalanya nihil dan selamanya merupakan teka-teki
22 Februari 2001

Berhati-hati
Sepanjang perjalanan penuh debu melihat di badan serta dilanda hempasan angin
Membasmi tuntas seluruh kejahatan demi semua makhluk hidup
Dengan penuh peduli berupaya menyelesaikan masalah dendam kesumat
Sulit untuk bergembira hati menatap pemandangan
22 Februari 2001

Di Tengah Perjalanan
Di mana tempat berbahaya di ujung dunia
Dengan seketika memandang langit di tengah ngarai
Di mana tempatnya untuk mencari Dewa
Sekalipun berada di hadapan muka juga tidak mengenal Dewa
22 Februari 2001
Di Great Valley Amerika

Mengatasi Bencana Besar
Betapa banyak urusan kacau di dunia manusia
Mengalami budi baik dan dendam yang berangkap-rangkap
Tiada harapan bagi yang berhati jahat dan berkarma besar
Dafa berupaya mengatasi sumber asalnya
22 Februari 2001
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Cerah dengan Memperoleh Tao
Satu dinasti kaisar dengan satu dinasti rakyat
Setiap dinasti menjalin takdir untuk menantikan Fa
Tak usah peduli hal-hal yang ditakdirkan dalam dinasti tersebut
Mencapai kesempurnaan kembali ke tempat asal, akan serba mampu dalam segala hal
24 Februari 2001
Tanpa Kesesatan
Siapakah penguasa langit
Bertingkat-tingkat kehidupan yang menyimpang dari Fa
Menyebut dirinya penguasa langit cakrawala
Waktu kembali ke tempat asal sudah dekat
Lihat saja siapa yang masih berpikiran kacau
14 Maret 2001
Melangkah di Tengah Tao
Maha Tao melangkah di atas dunia
Menyelamatkan makhluk hidup yang berada dalam kesesatan
Singkirkan nama, Qing dan kepentingan
Kesulitan apa yang dapat menghalangi orang suci
19 Maret 2001
Singkirkan Keterikatan
Sekalipun berbicara perihal Xiulian
Haruslah menyingkirkan keterikatan di dalam hati
Yang diputuskan dan dilepaskan bukan kepunyaan diri sendiri
Semua itu adalah kebodohan di dalam kesesatan
16 April 2001
Tanggal 23 bulan 3 tahun Xin Si
Tanpa Halangan
Perjalanan Xiulian berbeda
Semuanya berada di dalam Dafa
Tidak ada keterikatan terhadap segala hal
Jalan di bawah telapak kaki dengan sendirinya jadi lancar
16 April 2001
Tanggal 23 bulan 3 tahun Xin Si
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Takdir Terjalin Bunga Lotus pun Mekar
Tokoh-tokoh besar sejati berada di mana kini
Dengan dibukanya panggung Dafa mereka berdatangan susul-menyusul
Beribu-ribu penyelamatan seiring kurun waktu yang sangat panjang
Takdir menghasilkan buah sejati bunga-bunga lotus pun mekar
19 Juni 1991
Berangsur-angsur Lengkap
Di tengah ombak ganas yang bergulung tampak jejak sinar awan senja
Berbagai macam bencana yang ditakdirkan berangsur-angsur telah lengkap
Fa meluruskan alam semesta dalam mahacakrawala sudah ditentukan
Pulang kembali ke dunia, mengenyahkan kutu-kutu
17 Juli 2001
Perkataan Benar
Dewa dan Buddha datang ke dunia
Setiap kata yang diucapkan adalah perkataan benar
Hal-hal tentang langit, bumi, manusia dan Dewa
Rahasia sejati diajarkan demi Fa
19 Agustus 2001
Dinginnya Angin Musim Gugur
Orang jahat jangan terburu-buru beringas
Saat langit dan bumi cerah kembali, mereka akan masuk ke kawah mendidih
Tinju dan tendangan sulit menggoyahkan hati manusia
Angin ribut menyebabkan musim gugur makin dingin
25 Oktober 2001
Ramalan
Musim gugur belum berlalu, musim semi telah tiba
Apa yang tidak dipercayai manusia semuanya berdatangan
Celah langit terbuka, tanah luas terbakar
Kejahatan bersembunyi diri, orang-orang jahat berlarian
"Gong" menerjang masuk, setan menangis meratap
Para pengikut Dafa membubung naik ke atas langit tinggi
Menguasai langit dan bumi
Meluruskan prinsip hukum alam manusia
30 Januari 2002
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Maha Tao Menyebar
Mengarahkan mata memandang langit biru
Makroskopis dan mikroskopis semua adalah mata
Yang di atas dan di bawah terpusat pada titik fokus
Maha Tao menyebar di atas dunia
15 Januari 2002
Bencana
Awan mendung yang suram mengisruhkan beberapa hari
Dingin mencekam telah sirna tuntas tampaklah musim semi
Semua makhluk terbangun menyaksikan kejadian yang mengejutkan
Separuh wilayah "Zhong Yuan" tertutupi oleh pasir dan debu
22 Januari 2002
Menyapu Bersih
Awan mendung telah berlalu, angin masih bertiup kencang
Naga merah telah dipenggal, namun manusia masih tersesat
Tempat di mana kejahatan berada, terdapat kabut gelap
Para pengikut Dafa, menegakkan satu telapak tangan
Memberantas sisa kejahatan, membangkitkan pikiran lurus
Mengklarifikasi fakta, menolong semua makhluk
Membasmi kejahatan dengan tuntas, menyapu bersih seantero kosmos
23 Januari 2002
Keniscayaan
Betapa beringasnya segenap kejahatan turun secara bersamaan
Kebohongan besar yang menipu dunia bergelegar menjungkirbalikkan langit
Pertunjukan dipentaskan dan sang badut sekuat tenaga meniupkan angin puyuh
Setelah menggembleng Dafa menjadi lebih matang mereka pun jatuh ke air mendidih
30 Januari 2002
Penyisihan
Langit roboh bumi terjungkir, turunlah pasir dan debu
Meracuni beberapa ratus juta manusia di dunia fana
Seberapa banyak yang tahu akan penyelamatan yang belas kasih
Wilayah "Zhong Yuan" di mana-mana bertambah kuburan baru
31 Januari 2002
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Panggung Pertunjukan Besar
Peradaban manusia lima ribu tahun, wilayah "Zhong Yuan" adalah panggung
pertunjukannya.
Hati manusia terobsesi oleh hal-hal dalam pertunjukan, yang beraneka ragam dan
warna-warni.
Ketika terbangun saling berpandangan, ternyata panggung pertunjukan ditata demi
"Fa".
1 Februari 2002
Sebuah Pertunjukan
Langit sebagai layar, bumi adalah panggungnya
Menggerakkan alam semesta, langit dan bumi terbuka
Kejadian-kejadian sejak masa lampau, adalah datang demi "Fa"
Falun berputar memperbarui tiga potensi 1
5 Februari 2002
Gigih Maju dengan Kesadaran Lurus
Belajar Fa tanpa bermalasan, perubahan niscaya terjadi di dalamnya
Yakin teguh tanpa goyah, buah status yang diraih tentu sejati bunga lotus pun
terbentuk
6 April 2002
Fa Meluruskan Alam Semesta
Belas kasih mampu mencairkan langit dan bumi untuk mendatangkan musim semi
Pikiran lurus dapat menolong manusia di dunia ini
6 April 2002
Dafa Baik
Falun Dafa Baik
Cahaya Fa menerangi mahacakrawala
Arus dahsyat pelurusan Fa berlalu
Baru tahu indahnya tak terhingga
Falun Dafa baik
Perlahan-lahan memasuki lingkup dunia manusia
Semua makhluk janganlah tergesa
Dewa dan Buddha telah menampakkan senyuman
25 April 2002
1

Tiga potensi: Langit, bumi, dan manusia.
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Menara Lonceng
Suara gemuruh menggetarkan dunia Fa
Nada-nada Fa menyebar ke sepuluh penjuru
5 Mei 2002
Menara Genderang
Di bawah palu berat tahu untuk gigih maju
Genderang Fa membangunkan manusia yang berada dalam kesesatan
5 Mei 2002
Fa Buddha Tanpa Batas
Bejana pedupaan dengan tuntas meraup setan-setan pengacau Fa
Guci pusaka meleburkan Dewa-Dewa pelanggar Fa
5 Mei 2002
Memasuki Pintu yang Tanpa Jalan Hidup
Menunggang harimau susah untuk turun dari harimau 2
Manusia ingin bertaruhan dengan Dewa
Orang bengis berbuat jahat tanpa kendali
Menyumbat mati jalan hidup diri sendiri
13 Mei 2002
Tathagata
Datang dengan membawa prinsip kebenaran yang sebagaimana diharapkan
Mengarungi empat samudera dengan tiada batasan dan ikatan
Prinsip Fa-nya menyebar luas ke seluruh dunia bagaikan jalan mulia.
Dengan membawa penuh makhluk hidup, perahu Fa-pun berlayar
13 Mei 2002
Pikiran Lurus dan Perbuatan Lurus
Sang Maha Sadar tidak takut pada penderitaan
Tekadnya bagaikan dilebur dari intan
Tiada keterikatan pada hidup dan mati
Dengan lapang hati menelusuri jalan pelurusan Fa
29 Mei 2002
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Menunggang harimau susah untuk turun dari harimau -- "tidak ada jalan untuk turun kembali."
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Jalan Ketuhanan Pahit Getir
Takdir pertemuan sejak lampau beribu kehidupan
Dafa menggandengnya dengan seutas benang
Dalam penderitaan menempa tubuh menjadi seperti emas
Mengapa masih melangkah perlahan dan santai
30 Mei 2002

Dewa yang Lurus
Berpikiran lurus dan berbuat lurus
Gigih maju tak berhenti
Memberantas setan-setan pengacau Fa
Bersikap bajik terhadap semua makhluk
30 Mei 2002

Langit Cerah Kembali
Langit kelam bumi pun gelap
Petir Dewa menggelegar kabut mendung pun buyar
Menyapu bersih setan busuk yang mengacau Fa
Jangan dikatakan hati yang belas kasih menjadi pudar
16 Juni 2002

Menggentarkan
Para Dewa menggentarkan manusia dan hantu
Bagaikan pedang gerak cepat setan busuk pun sirna
Kekuatan lama tidak menghormati Fa
Goresan pena melenyapkan gelombang besar yang beringas
28 Juli 2002

Bergegaslah Katakan
Praktisi Dafa mengklarifikasi fakta
Seperti pedang tajam serentak dilepaskan ke luar dari mulut
Menelanjangi kebohongan setan-setan busuk
Tidak menyia-nyiakan waktu untuk penyelamatan, bergegaslah katakan
21 Agustus 2002
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Sadar
Pengikut Dafa, hapuslah air mata,
Setan dan iblis, hancur luluh semuanya
Mengklarifikasi fakta, memancarkan pikiran lurus
Mengekspos kebohongan, sapu bersih setan-setan busuk
1 September 2002

Siapa yang Tersesat
Sebutir debu yang kecil dan halus
Menciptakan semua makhluk terbenam dalam tanah
Manusia di dunia dalam kesesatan dapat memperoleh Fa
Yang bodoh dan beringas malah berada di luar dunia fana
5 September 2002

Jala Sedang Dirapatkan
Bengis Kejahatan berapa lama lagi berkecamuk
Angin musim gugur sudah berhembus dingin
Setan busuk gemetar dalam hati
Dengan putus asa menatap hari-hari terakhir
14 September 2002

Kembalilah
Pintu besar dibuka selama sepuluh tahun mengajarkan Fa
Berapa banyak makhluk hidup tidak dapat masuk
Tersesat di dalam dunia sehingga lupa asal mulanya
Di saat angin topan menerpa ikut terbawa menjadi rusak
12 Desember 2002

Kemegahan Dewa
Debu sirna embun membuyar suasana berangsur-angsur cerah
Manusia di dunia terbangun dari kesesatan dengan mata terperanjat
Arus dahsyat Dafa membanjiri dunia manusia
Menyaksikan kembali derap langkah Dewa dan Buddha di atas dunia
28 Desember 2002
Tanggal 25 bulan 1 tahun Ren Wu
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Mengepung dan Menumpasnya
Langit runtuh bumi pun terjungkal, manusia dan hantu sama jahat
Kebohongan besar yang menipu dunia bagaikan angin jahat yang menyayat
Para pengikut Dafa mengklarifikasi fakta
Kekuatan Fa dari pikiran lurus menggempur sarang hantu
23 Januari 2003

Bunga Mei
Teratai jernih dalam dunia yang keruh bagaikan jutaan kuntum bunga Mei
Angin dingin membuat wajahnya makin berseri
Hujan salju yang sambung-menyambung bagaikan air mata Dewa dan Buddha
Mengharapkan bunga Mei pulang kembali
Jangan tersesat oleh hal-hal keterikatan dalam dunia
Teguhkan pikiran lurus
Sejak dulu kala hingga sekarang
Hanya untuk kali ini
28 Januari 2003

Turun ke Dunia Fana
Saat Falun berputar pasti ada yang gila-gilaan,
Kekuatan nasional dicurahkan seluruhnya, sibuk demi saya.
Dengan tenang mengamati badut kehabisan permainan iblisnya.
Hanya tinggal sisa-sisa debu bertebaran di tengah tiupan angin
Awan dan hujan terjadi dalam reinkarnasi selama lima ribu tahun,
Setelah debu yang menutupinya dikibas bersih, dapat melihat baik buruknya.
Siapa tokoh besar sejati dalam pertunjukan besar ini.
Mengadakan sebuah pertunjukan hanya demi segala makhluk hidup.
Tanggal 29 bulan 12 tahun Ren Wu dari Kalender Imlek

Dafa Terpuji
Falun Dafa
Dalam tak terukur
Membentuk mahacakrawala
Menciptakan semua makhluk hidup
Tiga huruf kata yang sejati
Jelas prinsipnya dapat dimengerti kata-katanya
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Manusia biasa dengan mengetahui permukaannya akan memperoleh kemujuran yang
besar
Para pejabat mengetahui sedikit saja akan mengerti jelas bagaikan pantulan kaca
Bila raja mengetahui prinsipnya akan memerintah dengan menenteramkan negara
Untuk memperoleh kedamaian lestari
Menciptakan kemakmuran dunia
Raja dan pejabat menjadi lurus
Menambah pahala untuk hari kemudian
Rakyat tenang dan tenteram
Hasil pertanian berlimpah setiap tahun
Orang yang berkultivasi tentu lebih jelas
Suatu hari orang memperoleh Fa lalu menyelami Tao
Berkultivasi sejati dengan gigih, berhasil dengan Gong dan Fa
Menentang penganiayaan
Menyelamatkan semua makhluk
Melangkah di atas jalan Dewa
2 Maret 2003
Tanggal 30 bulan 1 tahun Gui Wei

Di dalam Sekilas Pikiran
Dengan hati murni dan lapang dada meluruskan mahacakrawala
Kesulitan besar mengiringi saya menjelajahi langit dan bumi
Meraih jasa pahala tak lagi terpikirkan
Meluruskan langit, meluruskan bumi, meluruskan semua makhluk
Pikiran sejati, janji besar, serta tekad baja
Menciptakan kembali kebesaran alam dalam sekilas pikiran
2 Maret 2003
Tanggal 13 bulan 5 tahun Gui Wei

Gaya Tang
Tubuh berada di tengah gunung ini
Pikiran berkelana ke alam Dewa
Siapakah pendahulu Zhong Yuan
Tidak mengenal gaya Tang besar
Bulan 6 tahun Gui Wei
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Lihat Dengan Teliti
Dunia manusia walaupun kecil
Diamati sepenuhnya oleh mahacakrawala
Seluruh langit adalah mata
Para Dewa terfokus menyatu
Cakrawala dibentuk kembali
Alam semesta diciptakan lagi
Engkau mau dia pun mau
Sungguh menyedihkan dan menggelikan
Empunya Fa meluruskan cakrawala
Benda apa yang dapat melarikan diri
19 Juni 2003

Membaca Artikel Murid
Pena tajam menghasilkan artikel cemerlang
Kata-katanya perkasa kalimatnya berisi kekuatan
Ilmu pengetahuan tampak penuh dengan cacat
Jubah partai jahat dilucuti habis-habisan
22 Juli 2003

Dunia yang Kacau
Zhong Yuan bersejarah kurang lebih lima ribu tahun
Setiap dinasti berganti wajah baru
Di masa akhir zaman langit tidak mengenal Tao
Melakukan kejahatan juga bertindak seperti iblis
Jakal dan serigala berkeliaran di dunia
Partai pengacau dipimpin sosok iblis
Bukan kejahatan tidak mendapat balasan
Arus dahsyat segera akan tiba
1 Agustus 2003

Dilihat dengan Pelurusan Fa
Kekuasaan dinasti Han diperjuangkan oleh Han Xin
Tai Zhong penguasa dinasti Tang-besar memiliki wilayah teritorial yang luas
Yue Fei enam saudara mempertahankan Zhong Yuan
Semua ini untuk apa?
Semua makhluk datang ke sini ingin memperoleh Fa
15 Agustus 2003
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Menaklukkan
Melaju cepat menerobos puluhan ribu mil menghancurkan strategi formasi iblis
Memenggal habis tangan-tangan hitam dan memberantas Dewa-Dewa jahat
Tak peduli asap tebal dan angin topan melanda
Membersihkan debu yang melekat di badan dengan guyuran hujan gunung sepanjang
jalan
2 September 2003

Arif dan Sadar
Manfaatkan waktu luang mengintrospeksi diri sendiri untuk menambah pikiran lurus
Bila mengetahui dengan jelas ada kekurangan, maju lagi dengan gigih
4 September 2003

Tekad Berlian
Di puncak musim gugur cuaca berangsur cerah
Kabut mendung berlalu berarakan
Hari dan waktu dihitung dengan jari
Mahacakrawala tak jauh untuk dijangkau
Para makhluk yang tersesat menampilkan kekacauan masing-masing
Tidak mengetahui mara bahaya sudah mendekat
Sekuat tenaga menolong sebelum terjadi peletusan
Bagaimana dapat menoleransi ulah bencana setan-setan busuk
Tekad dan niat melampaui berlian
Makroskopis maupun mikroskopis sayalah yang mengerjakannya
4 September 2003

Fa Meluruskan Segalanya
Menerobos ke luar Triloka
Kosong hampa tampak kosmos besar
Lama sudah Fa meluruskan alam semesta
Ingin berhenti sejenak namun kejahatan bangkit lagi
Empat besar sudah menjadi lapuk
Hukum lama sedang tercerai-berai
Badan langit besar tak terhingga
Seantero kosmos juga ekstrem luas
Mahacakrawala telah jauh berlalu
Posisi utama makin indah gemilang
14

Watak dasar dan semangat heroik yang bergelora
Walaupun dikikis juga tak’kan hilang
Kemauan bagaikan tekad berlian
Menyatu dengan prinsip Dafa
20 September 2003
Kuil Long Quan3
Kuil kuno nan megah di tengah hutan lebat
Embun pagi berkepul-kepul di permukaan telaga
Di bawah awan putih dekat balkon menara dan anjungan
Kuil baru bergaya Tang bersemayam Dewa sejati
30 September 2003

Pengikut Dafa
Pengikut Dafa
Dilanda penderitaan di Zhong Yuan
Langit dan bumi tidak mengenal Tao dan setan busuk beringasan
Arus dahsyat Pelurusan Fa berada di depan mata
Fa meluruskan dunia manusia
Pengikut Dafa
Memikul kewajiban berat di atas pundak
Menyelamatkan semua makhluk dan mengklarifikasi fakta
Memberantas racun berbahaya dengan Fa yang tak terbatas
Jalan Dewa terhitung tidak jauh lagi
1 Oktober 2003

Falun Selalu Berputar
Dafa sempurna merangkum segalanya alam semesta pun lurus
Raja Fa berbelas kasih menciptakan mahacakrawala
3 Oktober 2003

Sumpah Teguh dan Janji Besar
Mengalami segala macam pahit getir janji besar telah ditepati
Kurun waktu yang berlalu percuma hanya dalam sekilas pikiran
7 Oktober 2003
3

Kuil Long Quan -- Kuil Mata Air Naga.
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Menyelamatkan Mahacakrawala
Sejak dulu hingga kini tak pernah ada
Di kemudian hari langit dan bumi bertahan lama
Dalam mahacakrawala yang kekal abadi
Coba lihat siapa yang masih berani lagi melangkah ke bawah
12 Oktober 2003

Malapetaka yang Ditakdirkan
Wilayah Zhong Yuan yang luas
Dengan peradaban lima ribu tahun
Tiada hentinya terjadi pergolakan
Roh halus yang datang dari Barat
Mencelakakan makhluk hidup
Merusak tradisi lama
Manusia cepatlah sadar
Dafa membuka jalan di tanah Dewata
11 November 2003

Bahaya
Moralitas manusia makin merosot semua makhluk bantu mendorong arus
Setan busuk memelopori dan manusia ikut berjalan mengiringi
Saya risau demi manusia di dunia
Manusia malah tidak khawatir terhadap diri sendiri
20 November 2003

Lotus
Puluhan ribu lotus murni saya yang menanamnya
Saat dingin mencekam dilanda salju mekar serentak
Langit cerah menghadirkan musim semi di seluruh taman
Seribu satu gaya kuntum bidadari
Harum semerbak meresap dan melayang ke luar angkasa
1 Desember 2003
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Putuskan
Kultivasi tidaklah sulit
Keterikatan yang sulit disingkirkan
Begitu banyak keterikatan kapan dapat diputuskan
Semua tahu laut penderitaan selalu tak bertepi
Tekad tidak teguh
Cobaan ibarat gunung
Bagaimana dapat mencuat ke luar dari keduniawian
1 Januari 2004

Lotus Harum
Lotus murni tumbuh di dalam Fa
Dengan belas kasih menyebarkan harum semerbak
Bagaikan sari anggur manis di dunia
Bunga lotus mekar memenuhi halaman surga
1 Januari 2004

Saat Fa Meluruskan Dunia Manusia
Setan busuk telah dibasmi lenyap
Tangan hitam berubah menjadi nanah dan darah
Perbuatan yang dilakukan orang-orang di dunia
Pasti mendapat balasan serangan wabah ganas
1 Januari 2004

Dungu
Gila memang gila
Melompat ke atas babak wuwungan
Burung gagak ingin menutupi matahari
Bodoh jahat dan kebohongan
Tersingkap secara besar-besaran
Di kala api pantangan menyerang jantung tampaklah wajah aslinya
Katak puru melompat masuk ke dalam minyak mendidih
8 Januari 2004
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Jangan Bersedih
Badan terbaring di dalam kurungan penjara janganlah merana dan sedih
Dengan adanya Fa luruskan pikiran dan perbuatan
Renungkan dengan tenang berapa banyak hal-hal keterikatan
Lenyapkan sifat hati manusia, kejahatan dengan sendirinya pasti kalah
13 Januari 2004

Barisan Genderang Pinggang
Formasi genderang pinggang
Adalah Dewa di tengah Fa
Setiap suara tabuhan genderang Fa adalah Zhen Shan Ren
Memberantas kejahatan di dalam Triloka dan menyelamatkan manusia di dunia
Gaya nan gagah pikiran yang lurus menggetarkan pintu langit
Setan busuk mau kabur ke mana
22 Januari 2004

Sulit
Beribu-ribu susah dan derita selama lima belas tahun
Siapa yang tahu penderitaan dan kerisauan Pelurusan Fa
Hanya demi semua makhluk dapat tertolong
Tidak akan berhenti selama belum keluar dari makroskopis dan mikroskopis
22 Januari 2004

Budi Jasa Guru dan Pengikut
Kejahatan beringas berkecamuk selama empat tahun
Kemudi dipegang mantap tidak sesat selama berlayar
Pengikut Dafa mengalami bencana penderitaan
Tekad tak tergoyah walau tekanan begitu berat
Antara guru dan pengikut tidak mengenal pembelaan keakraban
Karunia Buddha mengubah langit dan bumi
Pikiran lurus para pengikut kuat
Guru memiliki kemampuan mengatasi keadaan langit
1 Februari 2004
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Dewa Sadarlah
Semua makhluk cepat sadarlah
Zhong Yuan dibuatkan lubang perangkap
Semuanya adalah datang demi Fa
Mengapa tidak mengenali prinsip dengan jelas
17 Februari 2004

Pintu Langit Telah Terbuka
Karunia Buddha bergelora menyelamatkan semua makhluk
Menciptakan kembali alam semesta dengan datangnya Dafa
Cita-cita mulia agar badan cakrawala kekal dan abadi
Meluruskan mikroskopis meluruskan makroskopis juga meluruskan kebijakan tiga
lingkup dunia
Manusia di dunia dapat sadar pikiran lurusnya pun timbul
Pintu langit sepanjang zaman terbuka sejak saat kini
28 Februari 2004

Apa yang Ditakuti
Anda mempunyai rasa takut, dia segera menangkap
Begitu pikiran anda lurus, kejahatan langsung roboh
Orang Xiulian, terisi dengan Fa
Memancarkan pikiran lurus, setan busuk hancur lebur
Dewa berada di dunia, membuktikan kebenaran Fa
29 Februari 2004

Memutar Roda
Dinasti merah bertindak bengis selama perjalanan ratusan tahun
Alam semesta bergerak terbalik memperolok-olokkan Tiongkok
Melihat jelas bunga-bunga merah tumbuh subur saat sekarang
Dapat diketahui di hari nanti bunga lotus akan bermekaran
5 Maret 2004
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Bencana Dahsyat
Fa meluruskan mahacakrawala menyingkirkan debu usang
Langit dan bumi yang luas tak terbatas bersemi menghadirkan musim semi di manamana
Arus dahsyat sejak zaman dulu kala datang berlalu
Melihat kembali Buddha, Tao dan Dewa dari alam semesta baru
8 Maret 2004
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