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Tekad Teguh 

Hidup di tengah penderitaan 

Meronta-ronta untuk bertahan hidup 

Pada suatu hari mendapatkan Dafa 

Langkah balik ke asal janganlah berhenti 

19 Juli 2004 

Balik Asal 

Di tengah lautan manusia yang luas tak berbatas saya sedang memekik 

Falun di masa bencana akhir sudah sedang berputar 

Turun ke bumi demi Fa adalah keinginan anda 

Di tengah reinkarnasi selama ribuan tahun anda sedang berharap 

Demi makhluk hidup di surga anda 

Jangan biarkan kebohongan membuat anda jadi kacau 

Dewalah yang menyuruh kami menyampaikan fakta kebenaran 

Itu adalah panggilan Sang Pencipta  

Musim semi tahun 2009 

Fakta Kebenaran Sejak Dini Sudah Diungkap Jelas 

Menembus awan dan kabut turun ke luar langit 

Mengembara ke segala penjuru terbenam dalam debu 

Pahit getir kehidupan dari waktu ke waktu berputar seiring reinkarnasi 

Hanya demi mendapatkan Fa datang ke dunia 

Lautan manusia luas tak berbatas di manakah mencarinya 

Langit kelabu bumi pun menua hati manusia menjadi bobrok 

Dewa dan Buddha datang ke dunia mengajarkan Dafa 

Fakta Kebenaran Sejak Dini Sudah Diungkap Jelas 

Musim gugur tahun 2009 

Mengurai Rintangan yang Menyesatkan Anda 

Kebahagiaan adalah keinginan hati manusia  

Kemalangan adalah pendamping lazim manusia 

Walau bagaimana tegarnya anda 

Walau betapa rendah hati dan cekatan kelakuan anda 

Nasib akan selalu memandang ringan terhadap anda 

Jangan berkeluh-kesah 

Pertahankan kebajikan anda  

Sesungguhnya anda telah lupa keinginan sejati dan harapan di saat kedatangan anda 

Semoga suara laguku dapat bantu membuka kunci di hati anda 

Semoga suara laguku dapat membantu anda mengurai rintangan yang menyesatkan anda  

Musim dingin tahun 2009  



Di Manakah Jalan Menuju Langit 

Di manakah jalan menuju langit 

Ilusi perasaan menghalangi perjalanan 

Mengapa tak terlihat keberadaan Dewa 

Melompat ke luar dari nama dan kepentingan, mata tidak akan buta tersesat 

Manusia kebanyakan datang dari surga 

Demi bertemu Sang Pencipta maka jadilah manusia 

Di saat akhir akan datang ke dunia menyelamatkan makhluk hidup di langit dan manusia awam 

Paham ateis dan teori evolusi adalah kebohongan 

Ilmu pengetahuan menuntun manusia menuju jalur pelayaran sesat berbahaya 

Berpaling kepala carilah jalan tradisional 

Semua Dewa berada di ujung jalan tersebut 

Musim dingin tahun 2009 

Kegemilangan Terulang Lagi 

Menjebol empat unsur usang 

Penghinaan terhadap golongan cendekiawan 

Peradaban selama 5.000 tahun 

Dibuat menjadi bobrok dan lapuk 

Kampanye tak pernah berhenti 

Menyebabkan puluhan juta hantu penasaran  

Sungai berhenti mengalir tanah menjadi tandus 

Bumi luas dewata penuh dengan pemandangan menyedihkan 

Kebudayaan partai 

Teori jahat tentang pertarungan 

Mengikat manusia dengan erat 

Simbahan darah dalam peristiwa 4 Juni 

Korban jiwa pengikut Dafa 

Bertarung dengan langit  

Bertarung dengan bumi 

Nyali jahatnya besar 

Juga berani membunuh pengikut Buddha 

Menunggang macan sulit untuk turun, jurus-jurus jahatnya sudah habis digunakan 

Batas maksimal sudah tiba untuk memusnahkan dinasti merah 

Tiada tempat untuk melarikan diri 

Fakta kebenaran diperlihatkan kepada manusia di dunia 

Kegemilangan terulang lagi 

Hari Tahun Baru 2010 

Dewa Sedang Menyeleksi Kehidupan 

Jangan membuat mata dikelabui oleh kekuasaan dan uang 

Jabatan manusia tidaklah sakral 

Kekuasaan dan uang dapat membuat seseorang bertindak semaunya 

Segala hal tidak ada yang abadi akhirnya masih berupa mimpi 



Saling bertemu tidak ada yang dipinta, jangan bersikap terlalu dingin 

Pengikut Dafa semua sedang menyelamatkan makhluk hidup 

Dewa sedang menyeleksi kehidupan di tengah kekacauan dunia 

Golongan orang baik baru diperkenankan menumpang perahu penyelamat 

3 Maret 2010 

Mendorong Hingga Terbuka Pintu di Tengah Kesesatan 

Manusia di dunia semula datang dari atas langit 

Demi mendapatkan Dafa masuk ke dunia fana yang menyesatkan 

Mengalami berapa banyak siklus kehidupan sejak dulu hingga kini 

Pada akhir masa tiba saatnya untuk menemukan Dewa Utama 

Semua tahu saat ini Fa sedang diajarkan 

Asli dan palsu mengacaukan manusia dunia 

Siapa baik dan siapa jahat harus dibedakan dengan jelas 

Fakta kebenaran mendorong hingga terbuka pintu di tengah kesesatan 

Musim semi tahun 2010 

Mengapa Sulit Menyelamatkan Anda 

Ramalan masa lampau dan sekarang adalah kata-kata luhur Dewa 

Makhluk hidup sudah berada di ambang bahaya dan bencana 

Kesempatan terbuka dengan adanya fakta kebenaran 

Pahamilah dengan sungguh hati jangan acuh tak acuh 

Manusia di dunia mengapa sulit diselamatkan 

Karena corong media partai jahat mengindoktrinasi kebohongan 

Semua orang tahu partai merah itu garang 

Mengapa membantunya berbuat jahat, tanpa hati yang mengasihi 

6 April 2010 

Ungkapan Rasa Takjub  

Melewati sepuluh tahun hujan dan badai, bunga lotus memenuhi seluruh halaman 

Jingga kuning ungu hijau menerangi sembilan tingkat langit  

Vajra yang mengalami ratusan tempaan tampak murni dan jernih 

Pikiran sejati mengubah seantero langit menjadi cerah 

Pengikut Dafa melangkah di dunia dengan belas kasih 

Dengan niat pikiran baik menyelamatkan manusia memberantas roh jahat 

Sepanjang perjalanan selalu berpikiran lurus ibarat Dewa berada di dunia 

Kembali pulang dengan penuh keberhasilan disambut seluruh Dewa 

29 Juni 2010 

Karena Kami Sudah Menyepakati Janji 



Sebelum turun ke bumi kami sudah menyepakati janji 

Siapa yang mendapatkan Fa lebih awal, temukan yang satu lagi untuk diberi tahu 

Saat kini saya beri anda fakta kebenaran mengapa anda menolaknya 

Anda telah dijejali terlalu penuh oleh kebohongan penindasan 

Seberapa banyak anda paham tentang Falun Gong 

Jalan yang ditempuh orang Xiulian adalah jalan Dewa 

Bencana besar manusia di dunia sudah datang 

Yang terisi oleh unsur racun akan tercerai-berai bersama iblis merah 

Untuk menyelamatkan manusia, kami memanfaatkan waktu dalam hitungan menit dan detik 

Anda dapat terselamatkan, keinginan hati saya baru akan terkabulkan 

Demi menyelamatkan manusia saya tidak gentar menghadapi kekerasan 

Karena sebelum turun ke bumi kami sudah menyepakati janji 

16 Agustus 2010 

Membawa Serta Hasrat Hati Saya 

Awan putih yang melayang lewat di atas langit biru 

Mohon hantarkan kegembiraan kepada orang yang saya cintai 

Penantian selama puluhan juta tahun tidaklah sia-sia 

Saat Dafa diajarkan secara luas saya telah menjalin takdir pertemuan 

Selanjutnya tidak lagi mencari-cari di tengah kesesatan dan kebingungan 

Awan putih yang pergi melayang di atas langit 

Mohon hantarkan hasrat hati saya kepada orang yang saya sayangi 

Saya ingin dengan dia bersama-sama gigih maju dan menempa diri dalam kultivasi 

Musim kemarau tahun 2011 

Ini adalah Kabar Sejati 

Saya tidak tahu anda siapa 

Biarpun anda berada di pelosok mana pun 

Saya tahu manusia di dunia kabanyakan datang dari atas langit 

Demi menanti Sang Pencipta 

Menghapus dosa dan karma barulah dapat kembali ke Surga 

Kedatangan Dewa dan Buddha di dunia pasti membuat iblis jadi gila-gilaan 

Jangan percaya pada kebohongan iblis merah 

Tujuannya ialah tidak memperkenankan anda menjalin takdir pertemuan yang sakral 

Bergegaslah cari pengikut Dafa untuk memahami fakta kebenaran 

Itu adalah penantian anda selama puluhan juta tahun 

Itu adalah harapan anda yang terakhir 

Musim kemarau tahun 2011 

Seberapa Panjang Perjalanan Hidup Manusia 

Manusia berada di dunia sibuk demi siapa 

Suasana indah di akhir zaman entah seberapa lama  



Tidak tahu perjalanan masa mendatang ada seberapa jauh 

Seberapa banyak bahaya berada di sekeliling 

Lampu minyak yang kehabisan bahan tiba-tiba menyala  

Sinar terakhir menampakkan dengan kontras barisan gedung-gedung 

Bencana besar telah tiba Dewa pun tiba 

Fakta kebenaran mengurai kekhawatiran dan membuka jalan menuju surga 

23 Juli 2011 

Dafa Diajarkan Secara Terbuka namun Anda Masih Tersesat 

Matahari pagi muncul di ufuk timur terus bergerak ke barat 

Terbentuk bertahan rusak musnah sedang mengalami metamorfosis 

Para Dewa turun ke bumi menantikan Dafa 

Mendapatkan Fa kembali ke langit adalah maksud semula 

Jangan membuat mata tersesat oleh uang 

Dengan hampa meninggalkan dunia menyia-nyiakan tenaga 

Saat ini yang dialami adalah reinkarnasi di tengah laut penderitaan 

Dafa diajarkan secara terbuka namun anda masih tersesat 

Musim gugur tahun 2011 

Jalan yang Ditunjukkan oleh Dewa dan Buddha 

Wahai manusia di dunia 

Demi menyelamatkan anda saya tidak takut akan kekejaman iblis merah 

Fakta kebenaran yang saya berikan kepada anda, itu adalah harapan 

Ia dapat membuat seseorang memuntahkan obat bius yang dicekokkan 

Sehingga dapat melihat Dafa yang akan mengembalikan anda ke langit 

Mendengar seruan Sang Pencipta  

Demi semua ini maka anda turunlah ke bumi menjalani penderitaan 

Menyelamatkan manusia di dunia di tengah bahaya dan derita adalah sumpah janji saya 

Ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Dewa dan Buddha 

Musim gugur tahun 2011 

Lagu dalam Hatiku 

Dalam lubuk jiwa saya ada sebuah lagu kuno 

Di tengah melodi mengumandangkan suatu dambaan 

Setiap kali tubuh dan hati saya terluka 

Setiap kali muncul kebingungan di tengah kehidupan 

Saya dalam hati akan selalu menyanyikannnya secara diam-diam 

Dengan mempertahankan kebaikan maka akan ada harapan 

Rumah kita berada di surga 

Melodi ini tak akan kulupakan selamanya 

Musim gugur tahun 2011 



Catatan Singkat Tertanggal 15 Agustus 

Kapan saatnya bulan purnama tinggi bergantung 

Balairung di kuil Long Quan melewati hari Zhong Qiu 

Di bawah sinar perak malam masih terasa dingin 

Putra-putri Tionghoa bergembira diiringi kekhawatiran 

Bulan manyinari langit luas cuaca pun berangsur menjadi cerah 

Gelombang merah surut hantu ingin melarikan diri 

Arus dahsyat pelurusan Fa menyelubungi langit dan bumi 

Membasmi kejahatan hingga tuntas barulah berhenti 

Kembalikan triloka kepadaku pulihkan energi positif 

Fa meluruskan dunia manusia sekali lagi pada musim gugur ini 

Hari Zhong Qiu bulan delapan1 tahun 2011 

Catatan Sesuka Hati 

Apa itu langit 

Apa itu bumi 

Mata manusia melihat prinsip manusia 

Apa itu Dewa 

Apa itu arwah 

Kebodohan tidak bisa membedakan antara hantu dan Dewa 

Manusia tidak mengenali banyaknya ruang dimensi 

Saling bergerak bersilangan pada tubuh makhluk hidup 

Gereja anda adalah kandang babinya 

Meja makan anda adalah kamar kecilnya 

Anda mengutamakan realitas ada yang mengatakan anda dungu 

Dasar kebijakan manusia ada yang manjur dan ada yang canggung 

4 Januari 2012 

Kehidupan Berasal dari Atas Langit 

Kehidupan manusia bagaikan ilusi entah menuju ke mana 

Dari mana datangnya aku bagaikan awan dan kabut 

Selama reinkarnasi berganti warna kulit 

Sebagai raja, rakyat jelata, kaya dan miskin, entah siapa yang menuntun perubahan tersebut 

Manusia di dunia kebanyakan berada di surga 

Jatuh ke bawah berulang melebur diri kembali lagi ke langit 

Bolak-balik di dunia manusia demi menantikan Fa 

Dafa dapat menempa Dewa yang berkesadaran lurus 

Awal tahun 2012 

                                                           
1 Penanggalan Imlek (kalender Tionghoa) 



Dewa Sedang Mengamati Apa yang Manusia Sedang lakukan 

Arus sungai besar mengalir ke timur tak kembali lagi 

Waktu berlalu keadaan semula telah berubah tak akan ada lagi 

Apa yang dilakukan manusia Dewa melihatnya dan dicatat dalam pembukuan 

Menganiaya pengikut Dafa siapa yang dipermalukan 

Kebohongan dinasti merah mengelabui manusia di dunia 

Badut kecil bermanuver ingin memutar-balikkan alam semesta 

Falun sekali lagi berputar, yang dipandang adalah hati manusia 

Situasi kejahatan di akhir zaman tidak akan bertahan lama 

Musim semi tahun 2012  

Kata Sejati 

Terbentuk-bertahan-rusak-musnah adalah hukum yang eksis 

Badan langit pada akhirnya akan mengalami bencana akhir 

Dafa dicari demi menyelamatkan makhluk hidup seantero langit 

Puluhan ribu Dewa turun ke bumi menanggung penderitaan 

Yang dinanti-nantikan selama ribuan tahun jangan sampai terlewatkan 

Dewa utama Sang Pencipta sejak dini sudah datang 

Mengajarkan Dafa secara luas menyelamatkan makhluk hidup 

Kebohongan iblis merah tersebar bagaikan debu 

Asli atau palsu sulit dibedakan, yang dilihat adalah hati manusia 

Pintu langit sejak jauh lampau belum tampak terbuka 

Di tengah kesesatan telah lupa aku ini siapa 

Fakta kebenaran Dafa mengungkap teka-teki 

Handai taulan di surga sedang menanti 

Cepatlah menumpang perahu Fa meninggalkan dunia fana 

15 Maret 2012  

Pilihan 

Dafa yang menyelamatkan dunia terlahir di Timur 

Tetapi bukanlah partai jahat komunis Tiongkok 

Mengapa Sang Pencipta memilih tanah lokasi tersebut 

Karena dengan cara membakar partai jahat untuk menempa intan 

Pengikut Dafa dan Sang sadar yang dilanda derita apa bedanya 

Manusia jangan salah memilih arah 

Mengambil hati kekuasaan jahat akan tertipu muslihat iblis 

Dafa telah menyebar dari Tiongkok ke Barat 

Pahamilah fakta kebenaran, itu barulah harapan untuk dapat terselamatkan 

3 Mei 2012  

Dari Mana Manusia Berasal 



Angsa liar besar yang terbang di selatan datang dari utara 

Apakah manusia tahu rumah anda adalah istana di atas langit 

Apa yang membuat anda terbenam dalam debu setelah turun ke bumi 

Reinkarnasi beralihan tempat siapa yang mengaturnya 

Mengapa menganut suatu perasaan hati yang khusus terhadap Dewa dan Buddha 

Falun Dafa dapat menjelaskan fakta kebenaran 

Jangan hanya melihat kami menanggung penderitaan di tengah penganiayaan 

Itu adalah debu yang timbul demi menyelamatkan kalian 

Musim panas tahun 2012  

Yang Dinyanyikan adalah Fakta Kebenaran 

Dengan suara lagu saya beri tahu anda fakta kebenaran 

Kehidupan manusia bukan untuk disumbangsihkan kepada partai jahat 

Kau dan aku sama-sama datang dari atas langit 

Reinkarnasi beralihan tempat bukan untuk memperebutkan keunggulan 

Yang dinantikan adalah Raja Fa Sang Pencipta  

Jangan percaya pada kebohongan iblis merah 

Demi menyelamatkan kalian barulah tembok merah dirobohkan 

Penganiayaan adalah wujud di permukaan 

Kejahatan senantiasa sedang adu kekuatan dengan Dewa  

Jangan menyia-nyiakan kesempatan takdir yang jauh lampau ini 

Yang saya nyanyikan adalah harapan yang anda nanti-nantikan sejak lama 

1 Juli 2012 

Tempat Kediaman bagi Jiwa 

Waktu berlalu dengan terlampau gesa 

Keinginan hati belum terkabulkan namun usia sudah senja 

Terlampau banyak penyesalan  

Terlampau banyak yang dirasakan 

Kehidupan manusia hanyalah penginapan beberapa hari 

Yang dilupakan adalah penyebab datang ke bumi 

Dengan membawa pesan dan permintaan penyelamatan dari surga 

Demi mendapatkan bantuan dari Sang Pencipta  

Anda menapak ke bawah setingkat demi setingkat pantang mundur demi kehormatan 

Wujud palsu di dunia manusia membuat orang-orang tersesat jalan 

Keberhasilan nama dan kepentingan tidak terhitung sebagai apa-apa 

Mendapatkan Fa kembali ke langit, itu barulah tempat kediaman anda 

8 Juli 2012  

Melalui Nyanyian Saya Beri Tahu Anda 

Saya bergerak ulang-alik di atas panggung pentas dunia 

Air keringat dan air mata mengiringi alunan irama 



Suara tepuk tangan dan tertawa berpadu menjadi gema yang menyatu 

Karena saya telah menceritakan fakta kebenaran melalui nyanyian 

Di tengah gerakan tarian telah menyampaikan harapan 

Nada-nada Fa dari Sang Pencipta telah berkumandang di antara langit dan bumi 

Ini adalah yang dinanti-nantikan manusia di dunia selama puluhan juta tahun 

Demi anda tidak kehilangan kesempatan takdir ini 

Saya tak gentar menghadapi penindasan dan menepis kebohongan 

Bergerak ulang-alik di atas panggung pentas dunia 

Memberi tahu anda fakta kebenaran melalui nyanyian 

Musim gugur tahun 2012 

Melihat Jelas Sesuatu Bukanlah Ilusi 

Bulan purnama sering kali ada 

Sedang mabuk arak jangan bertanya pada langit 

Istana raja di atas langit sulit dilihat oleh manusia 

Malam ini adalah akhir tahun 

Yang terbang terbawa angin adalah debu tanah 

Sang pengecut takut dingin di ketinggian 

Mendaki ke tempat tinggi ingin merangkul bulan 

Dewi bulan berada di dunia 

Sesekali memandang bulan bulat sempurna 

Memperoleh Fa kembali lagi ke langit 

Saat Zhong Qiu tahun 2012 

Catatan: di internet tersebar berita bahwa pentolan iblis menggunakan sepatah kata dari sajak “Shui Diao Ge Tou” 

mengatakan dia ingin “kembali pulang bertumpang pada angin”. Secara berkelakar dibuatlah tulisan ini. 

Nyanyian Zhong Qiu 

Bulan purnama di musim gugur yang cerah muncul berulang-ulang bagaikan reinkarnasi 

Meninggalkan bekas di dunia manusia dengan 1001 peralihan 

Entah telah muncul seberapa banyak tokoh terkemuka 

Bulan purnama bergantung di ketinggian telah merangkum segalanya  

Bahaya bencana di akhir zaman telah tiba di depan mata 

Satria masa sebelumnya menanti pencapaian kesempurnaan 

Berkultivasi Dafa untuk membantu Guru menyelamatkan manusia  

Setelah sinar bulan purnama berlalu cahaya Dewa berkilauan 

Menciptakan alam semesta mengganti langit dan bumi 

Bulan purnama tercipta kembali malam pun tidak berlarut 

Saat Zhong Qiu tahun 2012 

Memandang Rembulan 

Bulan purnama mendampingi angin musim gugur 

Dewi Bulan menganugerahkan musik Gu Zheng 



Angin berhembus giring-giring atap serasi bunyinya 

Diiringi suara tawa riang Dewa langit 

Langit besar luasnya tak terukur 

Cahaya bulan bagaikan lampu lautan awan 

Menerangi langit dan bumi di tengah malam 

Suara senda gurau melewati larut malam 

Di bawah rembulan awan berarak-arakan 

Berkali-kali lahir kembali selama reinkarnasi 

Meninggalkan jejak di dunia manusia 

Demi menumpang perahu penyelamat 

Saat Zhong Qiu tahun 2012 

Ini adalah Kabar Gembira bagi Anda 

Dalam perjalanan hidup manusia apakah yang sedang kita nanti-nantikan 

Antara langit dan bumi siapa yang sedang menguasai 

Falun Dafa telah mengurai kebingungan di dalam hati saya 

Manusia di dunia mayoritas berasal dari atas langit 

Demi menyelamatkan badan langit dari bahaya bencana, mereka datang ke dunia manusia 

Karena Sang Pencipta hendak meluruskan Fa alam semesta 

Memperoleh Fa berulang melebur diri baru dapat kembali ke surga  

Musim dingin tahun 2012 

Sebuah Nyanyian Mulia Memanggil Manusia di Dunia 

Sebuah nyanyian mulia memanggil manusia di dunia 

Menjelang bahaya bencana Dewa pasti akan datang  

Pengikut Dafa menyebarkan fakta kebenaran 

Itu adalah Dewa sedang membuka pintu langit 

Kemakmuran di masa akhir zaman penuh dengan fenomena kekacauan  

Iblis merah juga sedang menyebarkan berita bohong 

Pintu langit tidak akan dibuka terlalu lama 

Berapa banyak yang kembali pulang dan berapa banyak yang menjadi asap debu 

Musim dingin tahun 2012 

Rahasia Langit 

Biar bangsa apa pun juga sama 

Suara laguku akan memberi tahu anda fakta kebenaran 

Apakah anda tahu diri sendiri berasal dari mana 

Dalam reinkarnasi yang beralihan tempat mengapa berwujud sebagai manusia 

Manusia di dunia mayoritas adalah raja di atas langit 

Demi menyelamatkan makhluk hidup warga sendiri, mereka turun dari langit 

Raja Sakral datang ke dunia mengajarkan Dafa 

Tunaikan sumpah janji anda, cahaya kebijakan anda baru dapat bersinar 



Musim dingin tahun 2012 

Menyelamatkan Makhluk Hidup 

Perjalanan hidup manusia ibarat pertunjukan sandiwara yang berpentas satu demi satu 

Nama, kepentingan, Qing dan dendam bagaikan kabut asap 

Setiap siklus reinkarnasi berganti peran 

Jadi pejabat, raja maupun rakyat jelata, berperan seperti orang gila di tengah sandiwara 

Kehidupan semula berada di surga 

Demi menemukan Dafa datanglah ke dunia 

Untuk mendapatkan Fa harus tunggu kehadiran Sang Pencipta  

Jalani Xiulian berulang melebur diri kembali lagi ke langit 

Raja Fa Sang Pencipta sudah datang ke dunia 

Dengan Fa Buddha dan wujud manusia menghadang ombak yang ganas 

Jangan karena hati manusia perjalanan jadi terhalang 

Menyia-nyiakan takdir kesempatan akan menyesal tanpa akhir  

Musim dingin tahun 2012 

Makna Sesungguhnya dari Jiwa 

Langit dan bumi kehilangan energi positif 

Iblis merah bangkit di akhir zaman 

Sang Pencipta sudah turun ke bumi 

Adu kekuatan antara yang lurus dan yang jahat menggetarkan langit dan bumi 

Ini bukanlah perkataan dalam igauan 

Adalah menyampaikan fakta kebenaran 

Walaupun penganiayaan sedemikian keji 

Menyelamatkan manusia tentu akan menimbulkan tebaran debu berupa kekejaman dan 

kebiadaban 

Kebohongan merambah langit dan menyelimuti bumi 

Cobaan dan derita akan menghasilkan para pengikut Dewa utama 

Menyelamatkan manusia di akhir zaman adalah kehendak Dewa 

Di tengah belas kasih saya tidak ingin mencampakkan setiap orang 

Cepatlah menemukan fakta kebenaran  

Itu adalah makna sesungguhnya dari jiwa anda 

Musim dingin tahun 2012 

Saya Bernyanyi demi Kalian 

Sahabat yang tercinta 

Saya bernyanyi demi anda 

Suara nyanyian menyampaikan ketulusan saya 

Suara nyanyian mencurahkan isi hati saya demi anda 

Pengikut Dafa adalah duta Dewa 

Demi menyelamatkan manusia maka diungkaplah fakta kebenaran 

Nero adalah raja iblis 



Iblis merah juga sama 

Pelajaran sejarah jangan dilupakan 

Orang yang menertawakan selalu merupakan awal dari penyesalan 

Orang yang telah sadar selalu melangkah di atas jalan Dewa 

Sahabat yang tercinta 

Saya sedang bernyanyi demi kalian 

Ini juga berupa harapan yang anda nanti-nantikan 

10 Januari 2013 

Ini adalah Dambaan Saya Sejak Lama 

Demi menyelamatkan makhluk hidup saya menyebarkan fakta kebenaran 

Jangan terisi oleh kebohongan sehingga menolak panggilan 

Saya tidak bermaksud mengubah kepercayaan anda 

Janganlah dibohongi oleh penyambung lidah sang penindas 

Saya tidak akan minta anda menjadi pengikut Dafa 

Menyelamatkan manusia adalah sumpah janji saya terhadap Dewa 

Menjelang bencana besar saya mencari solusi mengatasi bahaya bencana untuk anda 

Karena anda pernah memohon Dewa untuk menyelamatkan anda pulang ke langit  

6 Februari 2013 

Hati Manusia Merintangi Jalan 

Mencari dan memohon pada Dewa dan Tao ingin berusia panjang  

Ke mana-mana mengunjungi kuil dan biara, usia terus bertambah 

Menekuni kitab suci Buddha dan Tao ribuan jilid, jadilah seorang cendekiawan kitab 

Berbicara pepesan kosong tentang teori buddhisme dan Taoisme ditemani lampu bersinar redup 

Akhirnya datanglah Sang Pencipta yang dinanti-nantikan  

Turun ke dunia menyelamatkan manusia membuat iblis merah tergila-gila 

Perkataan benar atau desas-desus siapa yang dapat membedakannya 

Menguji hati manusia apakah dapat berhasil naik perahu penyelamat 

6 Februari 2013 

Perahu Fa Berangkat Berlayar, Anda Ikut Naik Tidak? 

Turun ke dunia menantikan Fa menyelamatkan makhluk alam semesta 

Selama reinkarnasi beralihan tempat hilang dalam labirin2 

Mencari dan mencari di mana keberadaan Fa 

Berbicara pepesan kosong tentang kitab suci Buddha dan Tao ditemani lampu bersinar redup 

Raja Fa Sang Pencipta menopang langit 

Di akhir zaman mengajarkan Fa membuat iblis merah tergila-gila 

Agar anda mengenali perkataan benar ataukah desas-desus 

                                                           
2 Labirin: 1. Tempat yg penuh dengan jalan dan Lorong yg berliku-liku dan simpang siur; 2. Sesuatu yg sangat rumit dan 
berbelit-belit. (Kamus Besar Bahasa Indonesia QTmedia) 



Perahu Fa berangkat berlayar, anda ikut naik tidak? 

6 Februari 2013 

Semuanya Kembali Pulang 

Demi menyelamatkan mahacakrawala menghadang ombak yang ganas 

Empunya Fa menciptakan dunia, Dewa turun ke alam manusia 

Manusia di dunia mayoritas adalah tamu dari atas langit 

Demi menyelamatkan makhluk badan langitnya menantikan Fa diajarkan 

Mudah untuk turun ke dunia namun sulit untuk balik ke langit  

Tersesat dalam nama dan kepentingan serta dililit oleh Qing 

Empunya Fa Sang Pencipta akhirnya datang ke dunia 

Mendirikan mimbar Fa menyingkap rahasia langit  

Pahamilah fakta kebenaran untuk menumpang perahu penyelamat 

7 Februari 2013 

Belas Kasih Pengikut Dafa 

Sudah saya jelaskan kepada anda 

Anda malah percaya pada kebohongan si penindas 

Menyelamatkan manusia adalah janji saya kepada Dewa 

Di tengah jerih payah tidak ada orang yang memberi sepeser pun kepada saya 

Saya hanya ingin menyelamatkan anda di tengah bahaya bencana 

Itu adalah belas kasih pengikut Dafa 

Itu adalah dambaan anda sejak lama di saat kedatangan anda 

Itu adalah harapan untuk pulang ke langit 

Itu adalah panggilan Sang Pencipta  

Awal tahun 2013 

Berapa Orang di Dunia yang Terbangun Sadar  

Surya senja menyinari gumpalan awan petang 

Matahari menjelang terbenam selalu membawakan kerisauan 

Sinar yang tersisa tampak indah sesaat 

Warna gelap lalu menyelubungi awan-awan 

Daerah Zhong Yuan tampak sinar terakhir dari surya terbenam 

Setelah akhir kejadian beberapa gedung yang tersisa 

Manusia pergi menuju ke mana 

Orang bijak mengungguli raja dan bangsawan 

Awal tahun 2013 

Menyebarkan Warisan Dewa 

Lagunya bukan lagu manusia di dunia 



Tariannya seolah berasal dari atas langit 

Bagaikan Dewa yang cantik dan anggun hadir di tempat 

Dengan lemah gemulai melayang melewati panggung 

Dewa maupun manusia tampak bermiripan 

Shen Yun mementaskan tiga tarian meliputi langit, bumi dan manusia 

25 Maret 2013 

Obrolan di Saat Minum Teh 

Bulan purnama memancarkan sinar berwarna perak 

Beberapa cangkir teh jernih dihidangkan dalam pertemuan di kuil 

Di tengah menikmati teh yang dibicarakan semuanya perihal Shen Yun 

Di balik keberhasilannya terdapat pahit dan getir 

19 Juni 2013 

Bulan Bersinar Terang 

Rembulan terang menyinari masa lampau hingga kini 

Lagu abadi sepanjang zaman mengalunkan pujian terhadap gubahan sajak yang mulia 

Reinkarnasi beralihan tempat adalah demi hari ini 

Ujung akhir dari jalan Dewa adalah emas murni 

21 Juni 2013 

Kuplet: Sumber Asal dari Segala Hukum 

Zhen-Shan-Ren tiga huruf adalah kata-kata sakral dengan kekuatan Fa yang tanpa batas 

Falun Dafa baik berlandaskan pikiran sejati membuat 1001 malapetaka segera berubah 

Musim panas tahun 2013 

Mengapa Tidak Mau 

Sebelum turun ke dunia anda telah berjanji dengan Sang Pencipta 

Di kala Dafa disebarkan secara luas, anda harus diketemukan 

Saat ini anda diberi tahu fakta kebenaran mengapa tidak mau 

Berapa banyak orang yang benaknya terisi penuh oleh kebohongan dalam penindasan 

Orang yang baik hati jangan tergiring mengikuti propaganda 

Jalan yang kami tempuh adalah jalan yang ditunjukkan oleh Dewa 

Menyelamatkan manusia adalah sumpah janji saya kepada Dewa 

Menjelang bencana besar harus memanfaatkan waktu dalam hitungan menit dan detik 

Demi menyelamatkan manusia saya tidak takut ditertawai 

Demi menyelamatkan manusia saya tidak takut pada kekerasan 

Makhluk hidup mendapatkan Fa, keinginan hati saya baru akan terkabulkan 

Makhluk hidup memperoleh penyelamatan, keinginan hati saya baru akan terkabulkan 



Musim panas tahun 2013 

Impian Sejak Jauh Lampau 

Saya senantiasa mencari impian yang jauh lampau itu 

Ia ibarat dongeng namun sakral tiada taranya 

Ketika itu saya di langit telah menandatangani sebuah perjanjian 

Sepanjang perjalanan turun ke bawah adalah untuk merealisasi misi 

Reinkanrasi berpindahan tempat disesatkan dan diselubungi oleh laut penderitaan 

Pada akhirnya telah menyempurnakan impian sejak jauh lampau itu 

Sang Pencipta telah datang mengajarkan Dafa menyelamatkan semua makhluk 

Demi tujuan ini barulah saya turun ke dunia menanti Fa diajarkan 

Saya telah merealisasi perjanjian saya pada masa prasejarah 

Ini bukanlah dongeng yang sedang terjadi 

Banyak orang juga memiliki impian yang sama seperti saya  

Musim panas tahun 2013 

Makna Sejati Kehidupan Manusia 

Kehidupan manusia berubah-ubah tak menentu 

Kegembiraan selalu akan diiringi kecemasan dan kesedihan 

Keindahan acapkali dialasi dengan pahit getir 

Setelah pupus harapan saya sering berpikir 

Apa sesungguhnya kehidupan manusia itu 

Dafa membuat saya mengerti akan fakta kebenaran 

Manusia mayoritas datang dari surga yang berbeda 

Di saat badan langit dilanda bahaya bencana kami datang ke bumi 

Menanti Sang Pencipta Alam memurnikan jiwa kami 

Saya sudah bebas dari rasa sedih dan tiada lagi perasaan hampa 

Karena saya berhasil menanti Raja Fa Sang Pencipta 

Karena saya sudah berada di atas jalan Dewa untuk pulang ke rumah 

Musim panas tahun 2013 

Lagu yang Lama Anda Nantikan 

Lagu saya akan memberi tahu anda fakta kebenaran 

Hidup manusia bukan untuk bersaing memperebutkan nama dan kepentingan 

Kau dan aku sama-sama datang dari atas langit 

Di tengah reinkarnasi sedang menanti Raja Fa Sang Pencipta 

Penganiayaan hanyalah wujud permukaan 

Untuk menghalangi anda melihat fakta kebenaran 

Menjelang bencana besar Sang Pencipta sudah datang ke dunia mengajarkan Dafa 

Demi menyelamatkan anda maka saya merobohkan tembok merah kebohongan 

Lagu saya adalah harapan yang anda nanti-nantikan sejak lama 

Musim panas tahun 2013 



 

Ini adalah Fakta Kebenaran 

Walaupun kita tidak saling mengenal 

Namun di tengah bahaya saya akan mengulurkan tangan 

Karena pada awalnya manusia di dunia kebanyakan datang dari atas langit 

Turun ke dunia menanti Fa menyelamatkan makhluk alam semesta 

Membentuk ulang tubuh Dewa menghasilkan buah sejati kembali ke surga 

Ingin berkultivasi memperoleh buah sejati, iblis pasti beringas jadinya 

Gila-gilaan menindas dan menyebarkan kebohongan di mana-mana 

Itu bertujuan supaya anda tidak berhasil menjalin takdir pertemuan yang sakral 

Bertujuan tidak memperkenankan anda melihat fakta kebenaran 

Sehingga menyia-nyiakan penantian anda selama jutaan tahun 

Yang mana itu adalah harapan jiwa anda 

Musim panas tahun 2013 

Mengapa Menolak Panggilan 

Sebab apa anda memalingkan muka 

Saya bukan ingin mengubah kepercayaan anda 

Lebih-lebih tidak bermaksud agar anda menjadi orang suci 

Ini tergantung apakah anda punya takdir kesempatan tersebut 

Menyelamatkan manusia di tengah penderitaan adalah sumpah janji saya terhadap Dewa 

Saya hanya ingin anda memahami fakta kebenaran 

Karena anda pernah memohon Dewa untuk menyelamatkan anda kembali ke langit 

Saat ini anda memercayai kebohongan dan menolak panggilan 

Apa yang diungkapkan oleh pengikut Dafa adalah harapan yang dinanti-nantikan jiwa anda 

6 Juli 2013  

Mengamati Gunung 

Kabut meliputi seluruh gunung, awan memenuhi angkasa 

Udara gunung teh, disertai asap cerobong dapur 

Minuman di dalam gelas, dengan cita rasa manis yang sejuk 

Waktu senggang di tengah kesibukan, masih terdapat sejuta urusan 

1 Agustus 2013 

Memilih Masa Depan 

Saya telah memberi tahu anda fakta kebenaran 

Yang benar-benar dianiaya adalah para makhluk hidup 

Kami adalah menyelamatkan manusia menjelang bahaya bencana tiba 

Untuk merealisasi janji kami kepada Sang Pencipta di masa prasejarah 



Walau sulit dan menderita serta tanpa imbalan 

Ini adalah belas kasih pengikut Dafa 

Ini adalah keinginan hati anda tatkala datang menjadi manusia 

Ini adalah harapan jiwa anda 

Bebaskanlah diri anda dari kebohongan yang menipu dunia 

Dengan pikiran sejati anda memilih masa depan 

Musim gugur tahun 2013 

Sang Pencipta Sedang Memanggil Anda 

Penantian dan pengharapan manusia diiringi bencana besar 

Dewa mulai merealisasikan sumpah dan janjinya 

Tak peduli siapa pun anda 

Tak peduli anda berada di pelosok mana pun 

Sang Pencipta juga sedang memanggil anda 

Iblis merah juga mulai melakukan penipuan 

Yang lurus dan yang sesat diputar balik agar manusia sulit membedakan baik dan jahat 

Mempropagandakan kebohongan serta menyuap dengan uang 

Tujuannya ialah agar anda tidak memperoleh penyelamatan  

Agar anda tidak berkesempatan mendengar fakta kebenaran 

Fakta kebenaran yang diungkap pengikut Dafa dapat mengurai kesesatan yang menyandung anda 

Musim gugur tahun 2013 

Hanya Sang Pencipta Berupa Harapan bagi Manusia 

Saya ingin terbang pulang ke surga namun tak memiliki sayap 

Saya ingin keluar dari dunia namun tidak ada Fa yang menuntun  

Di atas dunia sarat mengalami kemuliaan dan penghinaan  

Merasakan segala suka duka dan kemurungan di dunia manusia 

Sang Pencipta kapan datang 

Hanya Beliau merupakan harapan bagi manusia 

Musim gugur tahun 2013 

Jangan Tersesat 

Reinkarnasi selama ribuan tahun 

Jerih payah dalam setiap siklus kehidupan 

Di tengah pergelutan yang hilang adalah watak hakiki 

Yang tak dapat ditemukan kembali adalah kemurnian dan ketulusan 

Kehidupan manusia dianggap sebagai keberuntungan yang secara kebetulan 

Paham ateis adalah kebohongan 

Teori evolusi adalah trik murahan 

Sesungguhnya Sang Pencipta yang telah menciptakan umat manusia 

Juga akan membawa manusia kembali ke surga 

Musim gugur tahun 2013 



Fakta Kebenaran 

Apakah anda sudah membuka ingatan yang jauh lampau 

Sumpah janji sebelum turun ke bumi apakah masih eksis 

Di tengah reinkarnasi kami semua sedang menanti 

Segala yang dinanti-nantikan dan diharapkan sudah tiba sejak dini 

Fakta kebenaran dapat membuka ingatan yang lama terpendam 

Fakta kebenaran membuat manusia terhindar dari penyisihan 

Di masa akhir zaman hati manusia telah dibuat rusak 

Fakta kebenaran ditutupi pula oleh keterikatan manusia yang terlampau banyak 

Sekali mengetahui fakta kebenaran maka akan mengerti 

Mengapa pengikut Dafa dianiaya 

Fakta kebenaran dapat menemukan kembali jati diri sendiri  

Orang yang memiliki ikatan takdir hatinya pasti riang bergelora 

Musim gugur tahun 2013  

Ini adalah Lagu yang Anda Nantikan 

Yang saya nyanyikan adalah lagu dalam hati 

Melodi ini senantiasa mendampingi saya 

Sang Pencipta telah menciptakan langit bumi dan galaksi 

Di saat akhir zaman akan menyebarkan berita gembira 

Semua makhluk hidup sedang menanti-Nya 

Ini adalah tujuan manusia, jangan sampai terlewatkan 

Fakta kebenaran dapat membuka kunci hati 

Jangan lihat kami sedang dianiaya 

Itu adalah ulah iblis merah yang tercetus saat kami menyelamatkan anda 

Jangan memercayai kebohongan di tengah penindasan 

Jangan menganut prasangka yang diindoktrinasikan kepada diri anda 

Ini adalah lagu yang anda nantikan selama bermukim di dunia  

Musim gugur tahun 2013 

Lagu yang Dinyanyikan untuk Anda 

Saya ada sebuah lagu yang sakral 

Siapa yang telah menciptakan langit bumi dan segala sesuatu 

Mengapa hidup manusia bagaikan pelayaran yang tersesat dalam laut penderitaan 

Saya ini siapa 

Siapa yang disebut diri saya 

Di tengah reinkarnasi selalu berupaya keras dan selalu kebingungan 

Dafa telah membuka kebijakan saya 

Membuat saya menyadari kehidupan manusia, tidak lagi khawatir demi hal-hal yang kompleks 

Sang Pencipta telah datang ke dunia 

Menjelang bencana besar beliau minta saya membangunkan anak domba yang tersesat jalan 

Ini adalah lagu yang anda nantikan 

Melodinya datang dari surga 



Bulan Oktober 2013 

Irama Dewa 

Gerak melayang-layang membentangkan lengan baju yang lebar 

Berdiri dengan anggun, cantik bagaikan Dewi 

Bidadari langit berpentas gerakan salto 

Memperlihatkan gaya tari yang lincah dan ringan 

Musiknya adalah musik khayangan 

Alunan suara merdu menembus lapisan awan 

Suara lagu menyapu bersih debu yang menyelubungi 

Setiap lagu menyampaikan panggilan pulang ke langit 

Musim dingin tahun 2013 

Prinsip yang Sungguh-Sungguh 

Wahai kawan 

Dewa tak ingin menelantarkan anda 

Bukan karena anda ada sesuatu yang luar biasa 

Itu adalah belas kasihnya bagi kehidupan 

Fakta kebenaran akan memberi tahu anda jawaban teka teki 

Pencorengan terhadap Dafa akan dicuci bersih 

Dalam kebohongan yang diracuni adalah benak hati anda 

Cidera pada tubuh dapat disembuhkan 

Jiwa yang teracuni akan tercerai-berai di tengah bencana besar 

Saya hanya ingin supaya anda melihat jelas baik dan jahat 

Saya ingin memberi tahu anda prinsip yang sungguh-sungguh dari kehidupan 

Musim dingin tahun 2013 

Hati Saya adalah Seluas Samudra 

Hati Saya adalah Seluas Samudra 

Semua di bawah langit biru adalah panggung pentas saya 

Membantu Guru menyelamatkan manusia adalah sumpah janji saya 

Menyebarkan fakta kebenaran adalah pengaturan Dewa 

Embun manis ditebarkan di seluruh desa, gubuk, maupun istana 

Penantian selama jutaan tahun tidaklah sia-sia 

Sang Pencipta telah tiba 

Di tengah penderitaan, pengikut Dafa sedang menyelamatkan manusia dengan sekuat tenaga 

Di bawah kaki orang-orang beringas adalah tebing curam 

Walau kami diperlakukan tidak adil dan tidak direhabilitasi 

Apa yang gelombang merah angkat adalah para pahlawan sepanjang masa 

Karena kami sedang melangkah menuju masa depan Dewa 

Musim dingin tahun 2013  



Penyelamatan 

Lembaran terakhir alam semesta telah dibuka 

Di tengah penyelamatan Dewa menyuruh saya membangunkan anda 

Jangan melihat kami telah dicoreng 

Fakta kebenaran akan mencuci bersih segalanya 

Racun kebohongan malah berada di dalam hati anda 

Luka di tubuh fisik dapat disembuhkan 

Jiwa yang teracuni akan tercerai-berai di saat hari kiamat dinasti merah 

Saya hanya ingin anda membedakan baik dan jahat 

Mana yang dipilih terserah anda sendiri 

Saya hanya ingin anda memahami fakta kebenaran 

Karena anda pernah memohon pada Dewa agar jangan menelantarkan anda 

1 Januari 2014 

Lagu Warisan Leluhur 

Di dalam hatiku ada sebuah lagu 

Yang diwariskan leluhur kepadaku 

Bahwa di masa akhir dinasti merah akan datang Dewa dan Buddha 

Pengikut Dafa akan menyingkirkan bencana dan menanggung penderitaan bagi manusia di dunia 

Legenda ini sedang direalisasi di tengah kehidupan sekarang 

Dalam melodi lagu menghendaki generasi kami harus menjalin takdir pertemuan ini 

Itu adalah harapan terakhir bagi kehidupan 

Itu adalah dambaan sejak lama dari makhluk hidup untuk memperoleh penyelamatan 

9 Januari 2014 

Dewa Tidak Salah Berkata 

Dewa pernah mengucapkan janji 

Di masa akhir dunia akan menyelamatkan manusia kembali ke langit 

Makhluk hidup telah berharap dan menanti selama ribuan tahun 

Saat kini panggilan Dewa malah tidak ditanggapi 

Dafa sedang diajarkan berkelanjutan 

Para pengikut suci sedang menanggung bencana manusia dengan tetesan darah 

Di tengah tekanan menyebarkan fakta kebenaran menyelamatkan manusia 

Dewa tidak salah berkata 

Ada orang yang hanya mengutamakan kepentingan 

Kebohongan di tengah penindasan tidak dibedakan 

Dikarenakan mereka tidak mau percaya bahwa kenyataan ini adalah realisasi yang diwujudkan para 

Dewa  

15 Januari 2014 

Bangunlah 



Turun ke dunia sudah terlampau lama 

Reinkarnasi selama ribuan tahun 

Watak hakiki terkikis di tengah pertarungan 

Kemurnian dan ketulusan diinjak habis-habisan oleh kepentingan diri  

Paham ateis adalah kebohongan 

Teori evolusi yang menyesatkan telah menumbangkan sabda Dewa 

Di tengah bencana malah menyalahkan Dewa mengapa tidak peduli 

Jangan menggunakan ilmu pengetahuan mendorong umat manusia menuju bahaya 

Datang ke dunia adalah demi menemukan kesempatan takdir untuk diselamatkan 

Kembali ke langit, itu barulah dambaan sejak lama dari kehidupan 

Kembali ke langit, itu barulah kesempatan takdir yang anda nanti-nantikan 

23 Januari 2014 

Mahakarunia Bergelora 

Segala sesuatu di langit dan bumi adalah ciptaan Sang Pencipta 

Alam semesta diperbarui, beliau ingin menyelamatkan manusia kembali ke atas langit 

Di saat kedatangan Dewa bukanlah seperti apa yang anda inginkan 

Jangan karena kepercayaan merintangi anda memperoleh penyelamatan 

Jangan menggunakan perasaan sehingga kebijaksanaan anda terganggu 

Makhluk hidup sama derajat tidak membedakan citranya 

Untuk memperoleh penyelamatan harus lihat seseorang baik atau jahat 

Sang Pencipta turun ke dunia lahir di timur 

Para Dewa dan manusia semua bersandar pada budi dan karunia-Nya  

Segala sesuatu di langit dan bumi adalah ciptaan Sang Pencipta 

Alam semesta diperbarui, beliau ingin menyelamatkan manusia kembali ke atas langit 

23 Januari 2014  

Sang Pencipta Sedang Memanggil 

Sang Pencipta sedang memanggil 

Makhluk hidup turun ke dunia fana demi panggilannya 

Iblis merah bersamaan juga menyebarkan kebohongan 

Manusia dikehendaki membedakan nurani baik dan niat jahat 

Menghadapi bencana besar di depan mata sulit memperoleh penyelamatan 

Ini dikarenakan hutang karma yang turun-temurun telah menghalangi manusia 

Apa yang anda pilih lihatlah sendiri 

Anda telah menanti saat sekarang ini selama ribuan tahun 

Sang Pencipta telah memanggil 

30 Januari 2014 

Catatan Sesuka Hati 

Menari berlintasan di atas panggung dengan lemah gemulai 

Musik dewata mengalun dari luar arena orkestra 



Pemain pria menampilkan gaya laki-laki nan perkasa 

Wanita cantik menampakkan keindahan dengan kain lengan panjang 

Manusia dan Dewa mementaskan kisah sejarah 

Musik langit berkumandang mengetengahkan masa lampau dan kini 

Sebuah pertunjukan Shen Yun 

Memperbarui secara total kebudayaan lima ribu tahun 

5 Februari 2014  

Saya Sedang Membantu Anda 

Wahai kawan 

Saya tidak ingin menelantarkan anda 

Dikarenakan anda pernah memohon Dewa untuk menyelamatkan anda 

Penganiayaan adalah wujud di permukaan yang mempunyai tujuan lain 

Untuk menghalangi manusia memperoleh penyelamatan dan memahami prinsip hukum 

Pencorengan di tengah penindasan dapat dicuci bersih oleh Dewa 

Luka di badan dapat disembuhkan 

Teracuni oleh kebohongan akan berakibat tercerai-berai 

Menjelang bencana besar saya membantu anda melihat jelas jawaban teka-teki 

Dapat terselamatkan atau tidak tergantung anda sendiri  

6 Februari 2014 

Legenda di Kampung Halamanku 

Di kampung halamanku ada sebuah legenda 

Di saat bunga kuning bermekaran bunga merah rontok berjatuhan 

Sang Pencipta datang menyelamatkan manusia kembali ke surga 

Pengelabuan dan penganiayaan akan mengundang bencana langit 

Tak tahu pasca bencana besar ada seberapa orang yang masih hidup 

Yang menyelamatkan manusia di tengah bencana adalah penganut yang sakral 

Yang menindas dan mencelakakan manusia adalah iblis merah 

Kebohongan menyudutkan perkataan benar dengan maksud jahat dan bahaya 

Menemukan fakta kebenaran barulah dapat terhindar dari bencana 

Kenyataan sedang merealisasi legenda ini 

Bunga kuning sedang bermekaran dan gelombang merah sedang merosot 

Sang Pencipta sedang menyelamatkan manusia kembali ke surga 

10 Februari 2014 

Pikiran Lurus  

Terjangan angin dan gempuran listrik menjulang mencapai langit sembilan tingkat 

Halilintar berkekuatan dahsyat melebihi ketinggian langit 

Menyapu bersih segenap penjuru alam semesta, tiada tempat yang tak terjangkau 

Sampah masyarakat dan benda-benda busuk dimusnahkan sekaligus  



13 Februari 2014 

Membakar Iblis Merah, Menempa Vajra  

Puluhan ribu orang mendatangi Zhong Nan Hai mengajukan petisi 

Pentolan bandit partai garang cacat otaknya 

Mempertaruhkan dinasti merah melawan hukum langit 

Berita negatif dari delapan penjuru menyebarkan tipu muslihat 

Bagaikan barang rongsokan besar peninggalan dulu kala dan kini dari seluruh dunia 

Sepak terjang gilanya yang dilakukan sekuat tenaga, telah menggali kuburan bagi dirinya 

Vajra mengalami ratusan tempaan, dinasti merah pun tercerai-berai 

Pengikut Dafa kembali ke langit menunaikan sumpah janjinya 

14 Februari 2014 

Lagu dari Generasi Leluhur 

Saya ada sebuah lagu 

Itu adalah legenda dari generasi leluhur 

Melodinya primitif sederhana 

Makna syairnya membuat orang merenung 

Saat tiba akhir bencana akan ada malapetaka besar 

Pengikut Dafa menyelamatkan manusia malah dianiaya 

Kata kebenaran akan dilumurkan oleh ucapan kebohongan 

Manusia di dunia sulit membedakan sehingga sulit terhindar dari bencana besar 

Mempertahankan kebajikan tidak akan salah 

Menemukan fakta kebenaran baru dapat menghindarkan diri 

Ini adalah legenda dari generasi leluhur 

Pertanda bencana besar telah memberikan kesaksian bagi laguku 

Terdengar kabar bahwa pengikut Dafa sedang mengklarifikasi fakta menjebol kesesatan 

Saya ingin merealisasi legenda ini 

Saya ingin merealisasi lagu ini 

15 Februari 2014 

Merealisasi Hasrat Impian Saya 

Saya ada sebuah hasrat impian 

Pada suatu hari saya akan kembali ke atas langit 

Itu adalah kampung halaman sesungguhnya dari kehidupan 

Karena Sang Pencipta telah datang ke dunia 

Mengajarkan Dafa menyelamatkan manusia di dunia kembali ke surga 

Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan takdir 

Saya ingin merealisasi hasrat impian ini 

Ini adalah satu-satunya harapan bagi manusia 

15 Februari 2014 



Mengikuti Anda ----- Pengikut Dafa 

Di saat bertemu, anda membawa perasaan yang mendalam  

Namun tidak pernah menyatakan maksud hati 

Ekspresi anda penuh dengan keteguhan diliputi kebajikan 

Namun tidak menghendaki saya berjalan mengikuti anda 

Anda berkata penyelamatan manusia di dunia tak dapat dihentikan 

Terlebih-lebih tidak ingin saya ditekan dan dihina oleh iblis 

Mengklarifikasi fakta adalah sumpah janji anda 

Kebajikan anda bagaikan Dewata 

Saya akan mengikuti anda selama-lamanya 

Sekalipun harus mengembara di tengah bahaya dan penderitaan 

16 Februari 2014 

Yakin pada Dewa Maka Berbuatlah Menuruti Perkataan Dewa 

Sang Pencipta telah menciptakan Dewa-Dewa dan badan langit 

Tak peduli prinsip apa yang anda percayai 

Dewa yang anda percaya hanyalah sebuah partikel di tengah struktur badan langit 

Lepaskan prasangka anda menyangkut bangsa 

Jika tidak, sekalipun anda lebih banyak lagi ke gereja juga dipandang rendah oleh Dewa 

Tak peduli warna apa kulit seseorang 

Jiwanya juga berasal dari kampung halaman Dewa 

Tak peduli siapakah anda 

Semua sedang menanti Sang Pencipta menyelamatkan anda 

Para Dewa juga sedang menanti beliau agar diri sendiri dapat terpilih 

Umat manusia harus bersatu-padu 

Memboikot kekuatan jahat dari iblis merah dan setan 

Terus hingga jalan Dewa mengarah kepada anda 

30 Maret 2014 

Lagu yang Sakral 

Hidup manusia bagaimanapun akan mengalami kebingungan 

Setiap kali di saat hidup ini kehilangan arah 

Lagu di dalam hati akan mengalun dengan lembut 

Jangan menyalahkan 

Pertahankan kebajikan 

Manusia mayoritas berasal dari atas langit 

Demi menanti Sang Pencipta, telah berperan diri sebagai manusia 

Itu adalah harapan yang lama dinantikan oleh makhluk hidup 

Lagu ini membuat saya sadar 

Lagu ini memberi saya kekuatan 

Melodi yang sakral membuat langit berubah menjadi cerah 

Musim semi tahun 2014 



Irama Dewa 

Sebuah negeri ajaib di dunia manusia seolah ilusi dalam mimpi 

Lengan baju yang lebar dan panjang mengikuti tarian bergerak indah dan lembut 

Pancaran sinar mata penuh keanggunan bagaikan wanita istana di masa lampau  

Postur tubuh yang cantik ramping berkemilau cahaya Dewa 

Gaya tubuh yang tegap dan gagah mementaskan tarian akbar 

Satria bangsa Tionghoa memancarkan sinar Dewa 

Bagaikan figur pria perkasa yang sopan, jujur dan lapang dada 

Mengembalikan tradisi bukanlah sekadar harapan 

Musim semi tahun 2014 

Melewati Kota Judi di Tengah Perjalanan 

Menempuh perjalanan panjang di malam hari, namun tak jelas akan jalannya 

Terguncang-guncang membuat ngantuk mata berkedipan 

Di pedalaman pegunungan belantara terpancar ribuan cahaya 

Seakan-akan kelompok bintang berjatuhan dari galaksi 

Berbuat mengikuti nafsu keinginan ditemani cahaya lampu merah dan beragam arak 

Ikan dan naga berada dalam satu kolam bersaing dengan kebusukannya masing-masing 

Musim semi tahun 2014 

Membantu Anda Menjauhi Bahaya dan Kesulitan 

Orang-orang telah melupakan ramalan Dewa 

Bahwa ribuan tahun kemudian raja iblis akan muncul kembali 

Setan telah mendirikan kekuasaan merah 

Pasca berakhirnya perang dingin, yang lebih berbahaya adalah Partai Komunis Tiongkok 

Walau tembok Berlin telah runtuh, namun roh jahat belum buyar 

Wahai manusia di dunia 

Kalian datang ke dunia adalah demi menunaikan misi 

Jangan terlalu jauh meninggalkan jalan tradisional manusia 

Ideologi modern sedang menarik manusia menuju tepi kebinasaan 

Pengalaman menjelang zaman berakhir bahkan dapat terlihat oleh manusia masa kini 

Hanya pengikut Dafa yang dapat membantu anda menjauhi bahaya dan kesulitan 

6 Juli 2014 

Coba Kamu Gila-gilaan Lagi 

Kegila-gilaan dengan berlompatan kaki 

Corong kebohongan melolong bagai serigala 

Kejahatan manusia bagaikan hantu mendorong gelombang kegilaan 

Kehilangan pikiran baik, nurani bawaannya pun sirna 

Angin musim gugur menderu, merah berubah menjadi kuning 

Keberingasan sudah pupus, hari-hari penuh dengan kegelisahan 



Pembalasan atas perbuatan masa kini terwujud di saat ini, tiada yang dapat meloloskan diri 

Manusia yang berbuat jahat semua harus menanggungnya 

Tidak percaya, coba kamu gila-gilaan lagi 

15 Juli 2014 

Pengharapan 

Biarpun anda berasal dari mana 

Rumah manusia yang sesungguhnya berada di surga 

Citra kita masing-masing berbeda namun sifat insaninya serupa 

Di saat kehidupan menyimpang dari watak dasar 

Kita datang ke bumi 

Tujuannya ialah menghapus dosa dan kembali lagi ke langit 

Pengikut Dafa sedang menyebarkan fakta kebenaran 

Pintu langit tidak akan lama dibuka 

Kembali ke asal adalah pengharapan anda 

19 Juli 2014 

Hidup Manusia Bagaikan Tamu yang Singgah di Perjalanan 

Dalam kehidupan sering kali muncul kekecewaan 

Di saat pedih dan derita bagaikan melangkah memasuki padang pasir 

Setiap saat di kala hidup manusia terperosok dalam kebingungan 

Dalam benak akan ada sebuah pikiran sejati yang melintas sekilas 

Jangan patah semangat 

Jangan bersikap pengecut 

Manusia sedang menanti Sang Pencipta untuk membentuk ulang jiwanya 

Pulang kembali ke surga, jangan terlena oleh nama, kepentingan dan Qing 

Pikiran sekilas ini membuat saya bangkit semangat 

Hidup manusia bagaikan tamu yang singgah di perjalanan, kuasai diri dengan saksama 

Pada akhirnya saya ingin menemukan tujuan jiwa ini 

1 Agustus 2014 

Kuplet: Dewa Sedang Merealisasi 

Shen Yun bagaikan mekar bunga yang menyebarkan harum ribuan kilometer 

Fakta kebenaran tersebar luas menyelamatkan makhluk hidup 

2 Agustus 2014 

Makna Kehidupan Manusia 

Saya dengan suara lagu membantu anda membuka ingatan 

Janji sebelum datang ke dunia apakah sudah dilupakan 

Demi makhluk hidup di surga anda dapat terselamatkan 



Demi bertemu Sang Pencipta, anda datang ke tempat manusia 

Di saat iblis merah berkecamuk anda dikelabui oleh kebohongan 

Pengikut Dafa memberi tahu anda fakta kebenaran, anda malah menghindar 

Belas kasih membuat saya tidak ingin menelantarkan anda 

Dalam rangka menyelamatkan makhluk hidup saya sekali lagi memanggil anda 

Menunaikan janji barulah merupakan tujuan hidup manusia 

7 Agustuus 2014  

Pengikut Dafa Tidak Salah Berkata 

Bersukaria di tengah kesuksesan nama dan kepentingan 

Bangkit dan jatuh di tengah pasang surutnya ilusi perasaan 

Berkumpul dan berpisah seolah impian yang tak menentu 

Pergelutan demi nama dan kepentingan semua adalah sandiwara 

Ketenaran dan kemuliaan bagaikan bunga kaktus yang mekar sesaat 

Saat mengenang kembali diliputi keluh kesah bersama pahit getir 

Apa gerangan hidup manusia 

Apa yang dikatakan Pengikut Dafa tidaklah salah 

Semoga kesempatan takdir yang masih ada tidak disia-siakan  

10 Agustus 2014 

Kehendak Hati 

Angin malam bertiup mengelus muka 

Menghantarkan sedikit kesejukan di malam musim panas 

Peristiwa masa lalu membawa aku memasuki renungan jauh lampau 

Liku-liku mendampingi pertumbuhanku 

Keberingasan yang dipertahankan oleh Kebohongan 

Sedang memperteguh keyakinanku 

Saya bersyukur pada kehidupan ini telah mendapatkan Dafa  

Untuk membagikan kegembiraan ini kepada orang lain 

Maka saya mengelakkan diri dari penganiayaan pergi jauh ke negeri orang 

Semata-mata agar orang-orang memahami fakta kebenaran 

Mengetahui tujuan hidup manusia 

Di saat bahaya dan kesulitan dapat menemukan harapan 

12 Agustus 2014 

Reinkarnasi 

Jika kehidupan benar-benar mengalami reinkarnasi 

Maka siapakah saya di dalam kehidupan yang siklus demi siklus 

Kita semua berasal dari mana 

Kapan baru dapat kembali ke asal 

Mengapa kehidupan harus reinkarnasi 

Matahari bulan dan gugus bintang bersirkulasi bolak-balik, siapa yang melakukannya 



Pengikut Dafa mengatakan Sang Pencipta telah menciptakan segala sesuatu 

Jawaban ini bagaikan halilintar yang menembus telinga 

Bagi makhluk hidup yang ingin pergi ke surga haruslah melalui penyelamatan beliau 

15 Agustus 2014 

Datang ke Dunia Hanya untuk Kali Ini 

Mengapa hidup ini begitu melelahkan 

Hidup manusia di dunia demi siapa 

Baik budi dan benci dendam bagaikan kabut asap yang berlalu 

Setelah terbangun sadar baru tahu itu adalah kepedihan dalam sandiwara 

Uang, nama dan kepentingan tak dapat dibawa pergi 

Perjuangan seumur hidup semua adalah bayar ganti rugi 

Manusia datang ke dunia demi menantikan Fa 

Orang baik kembali ke langit pulang ke rumah 

Reinkarnasi bergantian tempat selama ribuan tahun 

Datang ke dunia hanya untuk kali ini 

16 Agustus 2014 

Sang Pencipta Telah Datang 

Sang Pencipta telah datang 

Manusia di dunia semua sedang menantikan-Nya 

Segala sesuatu di langit dan bumi eksis karena-Nya  

Sang Pencipta telah datang 

Karena langit sedang tercerai-berai dan bumi sedang bobrok 

Akhir bencana dari terbentuk-bertahan-rusak-musnah datang terlampau cepat 

Sang Pencipta telah datang 

Mengajarkan Dafa menyelamatkan makhluk hidup menyapu bersih kabut mendung  

Hukum di berbagai tingkat badan langit menjadi lurus, dengan demikian tak terusakkan lagi 

17 Agustus 2014 

Pelajaran Sejarah 

Manusia selalu melupakan pelajaran sejarah 

Sakyamuni membabarkan prinsip Dharma sedemikian rupa 

Ketika itu Brahmana juga memboikot kelompok yang berbeda paham dengannya 

Yesus sama juga telah mengusik kepentingan agama 

Sehingga dipaku di atas salib dan ditusuk dengan tombak 

Dafa disebarkan luas membuka lembaran alam semesta baru 

Yang membela kepentingan agama adalah bhiksu berandal 

Bahkan sudah berdiri di pihak yang sama dengan iblis merah yang ateis 

Manusia suka meletakkan pelajaran sisi negatif di dalam hati 

Pelajaran sisi positif hanya diutarakan sebagai cerita 

Sejarah adalah kebijakan yang berharga tak ternilai yang ditinggalkan bagi manusia 



Dafa sedang mengungkap teka-teki dari saat-saat terakhir manusia 

Jangan terulang kemalangan yang sama membuat anda dikelabui oleh corong partai jahat 

19 Agustus 2014 

Masih Ada Harapan 

Mengapa saya menghendaki anda mengetahui fakta kebenaran 

Bencana besar manusia sedang turun dari langit 

Jangan menjadi pendamping jenazah bagi iblis merah 

Menganiaya pengikut Dafa yang menyelamatkan dunia dosanya tak terhingga 

Jika yang dianiaya benar adalah Dewa akan bagaimana jadinya 

Orang yang memercayai kebohongan justru adalah obyek yang dicelakakan 

Pengikut Dafa walau lebih menderita lagi namun berada di atas jalan Dewa 

Dengar dan pahamilah fakta kebenaran, anda baru ada harapan 

20 Agustus 2014 

Bertanya pada Langit 

Air mengalir ke laut 

Awan melayang-layang ke ujung langit 

Reinkarnasi selama ribuan tahun 

Pada setiap masa kehidupan bertanya dari mana asalnya 

Sebuah lagu militan dinyanyikan 

Suara lagu nan merdu diperdengarkan kepada langit 

Manusia pergi ke mana 

Kapan saatnya Dewa datang 

3 September 2014 

Satu Jalan yang Sama 

Teman yang tercinta 

Jangan menyia-nyiakan waktu 

Mari bersama saya menempuh jalan yang sama 

Dafa adalah harta kekayaan saya seumur hidup 

Manusia saat kini kebanyakan berasal dari langit 

Demi menanti kedatangan Sang Pencipta untuk memperbarui diri 

Dengan kultivasi bersama baru dapat menyatukan hati 

Bersama-sama gigih maju dan saling membentu 

Melangkah menuju kediaman yang ditunjukkan Dewa 

4 September 2014 

Mengembara 



Mengembara ke delapan penjuru ditemani angin sejuk 

Dilanda penderitaan sehingga sulit menginjak pintu rumah 

Datang dan pergi tanpa ada yang dikhawatirkan, yang ada hanyalah Fa 

Tidak mengejar nama dan kepentingan, tiada yang diperebutkan dalam hati 

Membaca di larut malam dengan rembulan sebagai pelita 

Langit sebagai selimut, bumi sebagai ranjang, bintang-bintang memenuhi seisi rumah 

Mengklarifikasi fakta meninggalkan jejak di dunia fana 

Membantu Guru meluruskan Fa pada masa kehidupan ini 

14 September 2014 

Hati Pengikut Dafa 

Mata anda membawa ekspresi yang mendalam 

Saya membalas anda dengan sebuah senyuman, langkah kaki saya tak pernah terhenti dalam 

klarifikasi fakta 

Dalam perkataan anda terkandung kehangatan 

Saya selalu berpura-pura tidak mengerti 

Pengikut Dafa berkelana di tengah penganiayaan 

Bagaimana boleh menambah kekhawatiran dan derita baginya 

Saya hanya dapat menyembunyikannya dalam lubuk hati 

Menunaikan janji saya kepada Dewa ----- menyelamatkan manusia di dunia 

23 September 2014 

Bernyanyi Selantangnya untuk Anda 

Saya bernyanyi selantangnya untuk anda 

Agar anda tidak tersesat di tengah bahaya dan derita 

Saya membangkitkan kembali ingatan anda yang jauh lampau 

Anda akan melihat harapan dari kehidupan 

Langit bumi dan Dewa diciptakan oleh Sang Pencipta 

Lalu para Dewa dikehendaki menciptakan manusia di bumi 

Di kala kehidupan jatuh ke bawah, jadilah ia sebagai manusia 

Hapuskan dosa dan karma kembali lagi ke surga 

Yang saya nyanyikan adalah fakta kebenaran 

Menjelang bencana besar Sang Pencipta telah membuka lebar pintu langit 

15 Oktober 2014 

Campakkan Indoktrinasi Partai Jahat 

Realitas selalu mengubah jalan anda 

Dalam suratan takdir ada sesuatu yang telah ditentukan 

Anda di tengah kesesatan telah lupa sebab-sebab kedatangan anda di dunia 

Nama, kepentingan dan Qing membuat anda kacau dalam melangkahkan kaki 

Iblis merah menggunakan kebohongan menggiring anda memasuki jalan serong yang sarat sifat 

keiblisan 



Lepaskanlah definisi dan konsep partai jahat 

Memperoleh Fa kembali ke langit, itu barulah tempat kediaman anda 

10 November 2014 

Mendesak 

Dengarkanlah saya dengan suara lagu menceritakan kepada anda 

Di tengah melodi terkandung belas kasih dan penyelamatan 

Perjalanan hidup manusia masih ada seberapa jauh 

Mengetahui fakta kebenaran dapat menjebol kesesatan dan membuka mata 

Dewa tidak akan mempertahankan dunia yang bobrok 

Yang baik disisakan yang buruk disingkirkan, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan 

Dewa sedang menyelamatkan manusia dunia, cepatlah bangun sadar 

12 November 2014 

Kuplet: Fa Meluruskan Mahacakrawala 

Buddha Utama dengan sekilas pikiran menciptakan alam semesta raya 

Fa meluruskan alam semesta memperbarui langit dan bumi 

12 November 2014 

Kuplet: Menciptakan Kembali dengan Mahakarunia 

Dafa menciptakan langit bumi dan segala sesuatu 

Raja Fa menguasai alam semesta dan semua makhluk hidup 

12 November 2014 

Kuplet: Dewa dan Buddha Berada di Dunia 

Matahari terbit pancaran sinar merah membuyarkan awan yang berarak 

Pikiran lurus dan hati lapang dapat mengubah bahaya 

12 November 2014 

Misi 

Dalam mimpi saya telah pulang ke langit 

Keindahan alam sakral sulit dilupakan dalam waktu lama 

Ternyata paham ateis adalah kebohongan besar 

Dewa-Dewa dalam legenda semua ada di langit 

Saya tidak ingin kembali lagi ke kantung kulit manusia 

Keindahan yang dikatakan Dewa sudah tidak lama lagi 

Dafa Sang Penyelamat sedang menyebar luas di dunia 



Dengan menemukan-Nya barulah ada harapan bagi kehidupan 

Manusia dengan membawa pesan dari suganya masing-masing lahir di dunia 

Surga-surga tersebut sedang menanti dan berharap pada raja mereka 

Saya sudah tahu akan misi diri sendiri 

Tidak lagi bingung menjalani hidup manusia 

14 November 2014 

Saya Bantu Anda Mencuci Bersih 

Pengikut Dafa sudah beri tahu anda jawaban teka-teki 

Yang benar-benar teracuni adalah khalayak umum termasuk anda 

Memercayai kebohongan akan mengikuti iblis merah turut tercerai-berai 

Mengklarifikasi fakta menyelamatkan manusia, belas kasih ini muncul dari lubuk hati saya 

Dilakukan tanpa imbalan, di tengah kedinginan sering kali bangun pagi 

Tak terpikirkan soal makan, sekalipun panas menyengat juga tidak istirahat 

Menyelamatkan manusia dengan menahan teror dan tekanan 

Karena saya telah berjanji pada Dewa di saat bahaya akan membangunkan anda 

Anda datang dari atas langit dengan tujuan memperoleh Dafa 

Itu akan membuat makhluk hidup di surga anda terhindar dari bencana 

Ini adalah asal-muasal takdir anda turun ke dunia menjadi manusia 

Jangan dicuci otak oleh iblis merah dengan kebudayaan partai 

Makhluk hidup di surga anda sedang berharap 

2 Desember 2014 

Waktu Lambaian Sekilas 

Angin menderu-deru 

Awan melayang-layang 

Gelombang merah ombak ganas tak dapat membendung 

Pelayaran belas kasih menyelamatkan dengan susah payah, meluluhkan kesulitan raksasa 

Menempuh perjalanan jauh sekali dengan melawan arah angin  

Di saat datang bunga merah bagaikan darah yang tersiram 

Di saat kembali bunga kuning menampakkan keelokan di mana-mana 

3 Desember 2014 

Duduk Mengamati Dunia Fana 

Langit panjang berapung awan berwarna hitam 

Angin gunung bertiup melewati danau yang memancarkan sinar beriak-riak 

Duduk bersila di pendopo gunung membuat fisik dan batin jadi tenang 

Dengan tenang mengamati dunia fana di ambang bencana besar 

Gelombang merah telah runtuh, menampakkan perbedaan baik dan jahat  

Cepat cari jalan hidup menemukan Fa 

Tubuh berada di luar dunia namun mengkhawatirkan dunia 

Manusia di dunia sekarang ini adalah Dewa langit 



4 Desember 2014 

Makhluk Hidup Dunia Anda Sedang Menanti Anda 

Anda sudah tahu jawaban teka-teki dari penganiayaan 

Di tengah penindasan yang teracuni adalah anda 

Memercayai kebohongan akan mengikuti iblis merah tercerai-berai 

Saya berjanji kepada Dewa untuk membangunkan anda 

Anda datang ke dunia dengan tujuan memperoleh Dafa 

Demi makhluk hidup di surga anda terhindar dari bencana 

Ini adalah asal-muasal takdir anda untuk menjadi manusia 

Jangan membiarkan iblis merah penipu dunia mencelakai anda sendiri 

Pahamilah fakta kebenaran, makhluk hidup dunia anda sedang menanti anda 

11 Desember 2014 

Jalan untuk Kembali ke Langit 

Wahai teman, mengapa anda hanya bergelut dengan kesibukan 

Umat manusia sudah menapaki jalan yang berbahaya 

Paham ateis telah menghancurkan tempat kediaman asal manusia 

Teori evolusi adalah kebohongan juga berupa unsur racun 

Ilmu pengetahuan adalah taruhan judi yang mengalahkan manusia 

Iblis merah juga mengindoktrinasikan kejahatan kepada manusia 

Pengikut Dafa sedang mengungkap fakta kebenaran 

Karena anda pernah minta bantuan pada Dewa 

Sebelum masa ini berakhir menuntun anda kembali ke jalan langit 

2 Januari 2015 

Bangunlah Bangsa Tionghoa 

Tiongkok setelah melewati 65 tahun sudah bukan lagi seperti negara 

Propaganda muluk yang mempersolek kedamaian semu masih terus menyesatkan rakyat 

Langit biru dengan awan putih yang melayang-layang 

Dahulu pernah ada dalam ingatan 

Hutan pegunungan nan hijau dan sungai kecil nan jernih 

Orang-orang pernah mendengarnya dari cerita turun-temurun generasi tua 

Ketika itu segerombol berandal mendatangkan malapetaka merah 

Telah membunuh para elite bangsa Tionghoa 

Membakar dan menghancurkan benda budaya bangsa dan peninggalan kuno yang berusia 

beberapa ribu tahun 

Menyangkal tradisi kemanusiaan warisan sejarah 

Peradaban selama 5.000 tahun sejak itu merosot 

Sadarlah wahai orang-orang Tionghoa 

Cerai-beraikan setan garang dan iblis merah ini 

Kembali asal pada negeri kuno dinasti langit 



Januari 2015 

Shen Yun Membawa Saya Kembali ke Balairung Dinasti Han 

Jubah lebar dengan lengan besar mementaskan sensasi nan agung 

Keperkasaan disertai energi vitalitas mencerminkan dinasti Tang, Song dan Ming 

Lagu megah Han Raya penuh dengan kewibawaan 

Lompatan melayang dan putaran jungkir balik memperlihatkan gaya tubuh yang lincah  

Wanita lugas ibarat titisan dewi menari dengan selendang sutera panjang  

Dikira peri khayangan yang turun ke arena pentas besar 

Ketulusan dan kebajikan nan murni membuat orang terlena dalam keindahan 

Langkah kaki bergerak lemah gemulai dan berputar lincah ringan 

Shen Yun membawa saya kembali ke balairung dinasti Han 

Ditulis untuk kelas 2007 

Tahun 2015 

Shen Yun Mementaskan Alam Dewa di Dunia Manusia 

Busana anggun dan pemandangan indah menonjolkan bidadari terbang 

Tarian yang lincah ringan dengan gaya elok dan tangkas 

Satria dengan teknik kemahiran nan unik memperlihatkan masa lampau dan kini 

Musik Dewata dan lagu sakral berkumandang ke langit tinggi 

Panggung permata berayun-ayun menembus kabut asap 

Gaun berwarna-warni mengiringi tarian dengan keindahan tanpa cacat 

Penari pria berbusana Han menampakkan sensasi nan agung 

Mementaskan alam Dewa di dunia manusia 

Ditulis untuk kelas 2008 

Tahun 2015 

Shen Yun Mempertunjukkan Gaya Masa Lampau 

Musik Dewa mengiringi bayang-bayang elok dengan gaun bergerak dan berayun 

Penari putra dengan busana khas Tiongkok membubungkan spirit nan agung 

Dinasti Zhou, Han, Tang dan Ming termanifestasi di tengah tarian 

Waktu berbalik ke masa lampau dengan perjalanan tamasya sepuasnya 

Gadis-gadis naif bagaikan kelompok bunga nan indah ceria  

Satria dengan tarian salto mengetengahkan energi vitalitas  

Gaya masa lampau dinasti Tiongkok diperlihatkan kepada seluruh dunia  

Mengembalikan tradisi ke asal mula dengan ratusan bunga bermekaran 

Panggung pentas Shen Yun mempertunjukkan gaya masa lampau 

Ditulis untuk kelas 2009 

Tahun 2015 

Shen Yun Membuka Pintu Tradisi 



Langit biru dan awan putih menonjolkan wanita anggun 

Gaya Dewa bagaikan pucuk poplar yang tak ternoda debu 

Seribu satu keindahan dan pesona tampil secara alami 

Teratai segar yang mengandung tetesan embun menampakkan kemurnian aneka bunga 

Sukma yang abadi tampil dengan gagah dan mulia 

Satria dengan tarian melayang melambangkan pejabat dinasti langit 

Dinasti Tiongkok sejak dulu berlimpah dengan tokoh yang berbakat 

Kemahiran berputar dan lompat salto seolah manusia semi Dewa 

Shen Yun membuka pintu tradisi 

Ditulis untuk kelas 2013 

Bulan Januari 2015 

Ketulusan 

Persahabatan di dalam hati saya 

Adalah demikian tulus 

Di saat pengikut Dafa dilanda penderitaan 

Ia telah menghangatkan rasa dingin di dalam hati saya 

Di saat saya dalam kesusahan 

Persahabatan ini mendukung saya menjadi lebih teguh 

Saya ingin memberi tahu anda fakta kebenaran 

Misi saya sakral tiada taranya 

Saya akan menjadikan ketulusan anda sebagai lembaran baru dari kehidupan 

Bulan Februari 2015 

Membangun Kembali Negara 

Di sudut lain dari samudra 

Itu adalah kampung halaman yang lama saya tinggalkan 

Kebudayaan warisan Dewa selama 5.000 tahun gemilang tiada taranya 

Pemandangan alam yang indah, insan nan rupawan dan harum bunga yang memikat 

Dafa disebarkan secara luas bagaikan cahaya Buddha yang menyinari segala penjuru 

Iblis merah ingin merintangi seakan menjungkir-balikkan laut dan sungai 

Gunung tidak lagi menghijau 

Air tidak lagi mengalir 

Langit tidak lagi membiru 

Beras tidak lagi beraroma 

Pengikut Dafa menyelamatkan makhluk hidup menanggung penderitaan 

Menyebarkan fakta kebenaran membuat gelombang merah surut 

Membangkitkan kembali tradisi membangun kembali negara 

22 Februari 2015 

Sekali Lagi Menentukan Pilihan 

Mengapa saya mengutarakan fakta kebenaran untuk anda dengarkan 



Karena kebohongan telah meracuni terlampau banyak makhluk hidup 

Mengapa iblis merah menindas Falun Gong dengan mengerahkan segenap kemampuan negara 

Ia tahu di saat akhir zaman Dafa menyelamatkan manusia, ia membuat anda tidak jelas akan 

prinsip tersebut 

Anda adalah khalayak yang ditipu oleh kebohongannya 

Namun di saat akhir bencana, Dewa ada suatu ketentuan dalam menyelamatkan manusia 

Yang membungkam dalam penindasan tidak akan diselamatkan 

Yang membantu kejahatan atau memfitnah sudah termasuk dalam kategori penyingkiran 

Belas kasih adalah watak bawaan Dewa 

Sang Pencipta ingin memberi manusia sekali lagi kesempatan menentukan pilihan 

Demi makhluk hidup dapat terselamatkan 

Saya akan menahan penganiayaan memanggil pulang jiwa anda 

1 Maret 2015 

Membimbing Anda Kembali ke Surga 

Lagu saya adalah fakta kebenaran yang lama anda nantikan 

Bahaya bencana manusia dikarenakan moralitas telah berubah 

Paham ateis adalah kebohongan besar yang disebarkan oleh setan 

Teori evolusi adalah lamunan kosong 

Ilmu pengetahuan menggiring manusia menuju pelayaran yang berbahaya 

Alam semesta adalah karya agung Sang Pencipta 

Manusia adalah kreasi Dewa di bumi atas perintah-Nya 

Kita sedang menanti-Nya untuk dibawa pulang ke surga 

Jangan ditipu oleh iblis merah 

Penganiayaan dan penindasan adalah supaya manusia menghancurkan harapan sendiri 

Pengikut Dafa adalah duta Dewa 

Sedang membimbing manusia kembali ke jalan yang ditunjukkan Dewa 

6 Maret 2015 

Sinar Fajar 

Segala sesuatu menyongsong matahari pagi 

Kejahatan tampil garang namun kekuatannya lemah 

Membuat kekacauan selama 15 tahun 

Bumi yang luas menjadi sunyi dan tandus 

Hati manusia tidak lagi seperti dahulu 

Racun merajalela hingga makanan rakyat 

Balasan buruk mengenai orang jahat  

Lihat siapa yang tertawanya bertahan lama 

17 Maret 2015 

Nyanyian Tiongkok 

Peradaban selama 5.000 tahun 



Kegemilangan budaya warisan Dewa 

Kita adalah warga Dewa 

Rajin berani beradab dan bajik 

Sejarah yang kokoh mendalam adalah kemuliaan bangsa 

Tokoh-tokoh berbakat sejak masa lampau bagaikan bintang yang bersinar cemerlang 

Negara dengan pemandangan yang indah permai adalah karunia Dewa 

Di sini adalah tempat kedatangan Sang Pencipta 

Menyelamatkan makhluk hidup mengembalikan jalan lurus dengan gelora mahakarunia 

Peradaban Tiongkok berlanjut abadi sepanjang masa 

17 Maret 2015 

Kapan Bangun Sadar 

Angin dingin belum sirna 

Hujan turun berhamburan 

Di tengah penganiayaan bergegas menyelamatkan manusia 

Luka di tubuh 

Dapat disembuhkan 

Keracunan akibat kebohongan sulit ditolong 

Malapetaka tak pandang bulu 

Wabah besar memiliki mata 

Jangan mendampingi iblis merah ikut terbasmi 

Cepatlah menemukan fakta kebenaran 

Yang dapat mengenali baik dan jahat adalah orang bijak 

Pengikut Dafa menampilkan belas kasih 

Demi menyelamatkan anda rela menderita 

Walau seribu satu jerih payah 

Di hadapan kesulitan besar pantang mundur 

Bukan demi mendapatkan balasan 

Sebagai orang Xiulian 

Kehendak hati terpenuhi pulanglah mencapai kesempurnaan 

18 Maret 2015 

Tarian Shen Yun 

Lengan baju panjang melambai-lambai menampakkan keelokan dewi khayangan 

Irama tubuh bergerak lembut diiringi lengan busana Dewa yang melambai 

Tarian dewata dan lagu sakral indah bagaikan lukisan 

Memancarkan ribuan cahaya cemerlang melenyapkan kabut mendung 

Musim semi tahun 2015 

Kembali ke Jalan Lurus 

Punjung kuno bertingkat di tengah gunung hijau dan air jernih 

Bidadari melayang turun dengan tarian yang indah memukau  



Gaya Dewa diiringi irama corak lampau menampilkan tradisi 

Kembali ke jalan lurus meraih sinar cerah 

25 Maret 2015 

Sekejab di Saat Kesempatan Penyelamatan Sedang Berlangsung 

Memandang langit jauh betapa besarnya alam semesta 

Gugus bintang tak terbatas bagaikan pasir di sungai Gangga 

Dewa dan Buddha yang tak terlihat dengan kasatmata memenuhi ruang angkasa luas 

Paham ateis adalah kebohongan yang menipu orang  

Teori evolusi sedang menginjak-injak manusia 

Imbalan yang diberikan ilmu pengetahuan adalah pengendalian manusia oleh planet lain, yang 

menimbulkan pengorbanan terlampau besar 

Manusia berasal dari surga, di atas dunia hanya menginap sebentar 

Di dalam akhir bencana, alam semesta sedang tercerai-berai dan melebur 

Sang Pencipta sedang menciptakan kembali segala yang ada di atas langit dan bumi 

Beribu-ribu raja dan penguasa turun ke dunia menjadi manusia menanti penyelamatan dari-Nya 

Iblis merah demi menutupi fakta kebenaran mencetuskan penindasan yang gila-gilaan 

Jangan tersesat memercayai kebohongan yang menipu dan mengancam 

Kedatangan anda ke bumi adalah demi menanti waktu sekejab penyelamatan manusia ini 

30 Maret 2015 

Manjur atau Tidak 

Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya adalah prinsip langit yang nyata 

Dewa dan Buddha seantero langit mengamati perbuatan manusia 

Orang yang menganiaya pengikut Dafa dosanya setinggi langit 

Di masa hidup sekarang sudah mendapat ganjaran, manjur atau tidak? 

3 April 2015 

Bagaimana Jadinya 

Langit tanpa hukum akan tercerai-berai 

Bumi tanpa akhlak akan sarat dengan bencana 

Hati manusia berubah tanpa ujung batas 

Saat bencana besar tiba siapa yang memedulikan anda 

22 April 2015 

Memahami Fakta Kebenaran Berarti Sudah Terselamatkan 

Para Dewa kehilangan standar hukum langit pun tercerai-berai 

Manusia di dunia tanpa akhlak akan timbul bencana besar 

Sang Pencipta telah datang ke dunia 

Menciptakan kembali alam semesta mengajarkan prinsip hukum 



Manusia mayoritas berasal dari Dewa namun tak mengenali diri 

Datang ke sini memohon penyelamatan memperbarui diri 

Memahami fakta kebenaran membersihkan jiwa 

Sekali pikiran lurus muncul maka anda sudah terselamatkan 

23 April 2015 

Yang Kami Perlihatkan adalah Fakta Kebenaran 

Demi menyelamatkan makhluk hidup, kami sedang menempuh pelayaran jauh 

Mengarungi tanah dataran gunung tinggi dan lautan 

Menyampaikan panggilan Sang Pencipta 

Menampilkan kegemilangan budaya warisan Dewa 

Di atas panggung pentas saya menyebarkan fakta kebenaran 

Sekian banyak orang terbangun sadar tidak lagi kebingungan 

Membangunkan makhluk hidup adalah misi saya 

Pengikut Dafa sedang menyelamatkan manusia kembali ke surga 

28 April 2015 

 

 

Tarian dan Irama Dewa 

Bidadari melayang-layang turun dari langit sembilan tingkat 

Dengan gaya anggun berputar dan bersalto menapaki dunia 

Tarian lembut dan indah disertai gaya tubuh yang menawan 

Bagaikan kuntum bunga lotus yang mengandung embun segar 

Bayang-bayang elok tiada tandingnya melintas di kabut awan 

Lengan baju panjang bergerak ringan dan lincah diiringi lagu senandung berkumandang 

Butiran zamrud menyebarkan semerbak mengetengahkan kecantikan Dewi khayangan 

Postur tubuh yang elok menari dengan lincah dan ringan 

19 Mei 2015 

Dengan Suara Lagu Membangkitkan Harapan 

Saya berdiri di atas panggung pentas dunia 

Dengan suara lagu membangkitkan harapan manusia 

Di tengah alunan melodi menyampaikan panggilan Dewa  

Di dalam makna syair saya menyebarkan fakta kebenaran 

Saya menahan tekanan demi menyingkirkan bahaya bencana bagi anda  

Manusia di dunia mayoritas berasal dari surga 

Mereka terlahir sebagai manusia demi menyelamatkan makhluk hidup di surga sendiri 

Karena alam semesta di akhir zaman sedang tercerai-berai 

Mereka turun ke dunia memperoleh Fa 

Mencuci bersih dosa dan karma 

Berkultivasi ulang menghasilkan tubuh Dewa 



Mencapai kesempurnaan kembali ke surga 

29 Mei 2015 

Di Bawah Anjungan Meditasi 

Angin lembut bertiup melewati balai meditasi 

Kicauan burung bertautan di bawah pohon 

Gunung hijau dan air jernih masih seperti sedia kala 

Sekian kali mengamati musim panas di anjungan gunung 

13 Juni 2015 

Percaya atau Tidak Terserah Anda 

Memandang langit berbintang mencari kampung halaman saya 

Manusia mayoritas adalah raja di atas langit yang turun ke dunia 

Di akhir zaman menantikan penyebaran Fa demi menyelamatkan makhluk hidup di surga mereka 

Dalam kurun waktu yang lama sekali telah lupa niat kehendak di saat kedatangan 

Manusia saat sekarang sudah dituntun mengarah jurang yang dalam 

Paham ateis menghancurkan watak Dewa yang dimiliki kehidupan 

Teori evolusi yang sesat mencaci manusia sebagai hewan dan orang utan 

Ilmu pengetahuan modern membawa manusia menuju bencana 

Umat manusia sudah melangkah menuju bahaya terakhir 

Belas kasih adalah watak bawaan Dewa 

Dafa yang memberi penyelamatan sedang disebarkan luas dan menjalin ikatan takdir 

Adalah harapan manusia untuk dapat menemukannya 

Dengan menemukannya maka anda dapat kembali ke kampung halaman di atas langit 

13 Juni 2015 

Pembalasan 

Hati gelisah ketakutan 

Tahu waktunya tak lama lagi 

Tiap hari diliputi rasa takut 

Seolah mendengar sirene mobil polisi berbunyi 

Pasca melakukan penganiayaan semuanya harus dibayar 

Cara-cara jahat semuanya tercatat dalam piutang 

Bermacam-macam rasa siksaan akan menyayat usus hantu hingga putus 

Sekalipun pentolan iblis keparat lebih gila lagi 

Juga adalah komandan dungu ibarat berandal cilik 

Seisi perutnya penuh dengan cairan busuk cerpelai kuning 

Di hadapan jalan buntu tiada tempat untuk bersembunyi 

Pembalasan di dunia manusia belum terhitung tamat 

Ia akan digantung di lapangan dengan cantolan langit menembus kulitnya 

Hantu-hantu di neraka dibuatnya jadi cukup sibuk 

15 Juni 2015  



Berlayar Menuju Pantai yang Ditunjukkan Dewa 

Jalan hidup manusia jikalau menyimpang dari arah pelayaran 

Ia bagaikan sebuah perahu kecil di tengah laut besar 

Di saat lancar layar dikembangkan 

Yang lebih banyak ditemui adalah ombak besar dan beting berbahaya 

Tak tahu arah pelayaran 

Tidak ada teluk 

Manusia jangan lupa akan dambaan lama prasejarah 

Alam semesta sedang mengalami perubahan besar 

Manusia mayoritas berasal dari surga 

Turun ke dunia demi menanti Dafa menjalin ikatan takdir yang sakral 

Menghapus dosa dan karma 

Membentuk ulang tubuh Dewa 

Dengan demikian baru dapat mengatasi bahaya bencana dari surganya masing-masing 

Kembangkan layar 

Telusuri dan cari kesempatan takdir 

Berlayar menuju pantai yang ditunjukkan Dewa 

Bulan Juni 2015 

Marching Band Tian Guo 

Drum dan Trompet Fa menampakkan keagungan langit 

Memberantas kejahatan menyerukan untuk pulang kembali 

Menyelamatkan manusia di akhir zaman membuat kagum langit dan bumi 

Fa meluruskan alam semesta memancarkan cahaya cemerlang 

1 Agustus 2015 

Berapa Orang yang Terbangun 

Sekalipun dunia manusia lebih indah lagi juga tidak dapat menandingi surga 

Perasaan manusia tidak menentu sulit bertahan lama 

Kejayaan selama ratusan tahun tidak dapat dibawa pergi 

Untuk siapa sibuk dalam pergelutan demi nama dan kepentingan  

Manusia berasal dari atas langit demi memperoleh Fa 

Menghapus dosa dan karma membentuk tubuh Dewa 

Anda disambut sebagai raja baru di surga anda 

Bulan Agustus 2015 

Menari Bersama Dewa Merakit Jembatan Langit 

Mengadakan pertunjukan berkeliling dunia dengan jarak yang amat jauh 

Melintasi kota melangkahi laut menempuh jalan pegunungan yang tinggi 

Menyelamatkan makhluk hidup menyebarkan fakta kebenaran 

Menari bersama Dewa merakit jembatan langit 



Di saat akhir zaman Sang Pencipta akan datang 

Para Dewa turun ke dunia untuk menemukan-Nya 

Badan langit diciptakan ulang jalan besar diajarkan 

Memperoleh Fa memperbarui diri, membuat makhluk hidup tersenyum 

Anda pernah mohon pada Dewa menyelamatkan anda pulang ke langit 

Saya dengan suara lagu datang untuk memberi tahu 

Berkeliling dunia memanggil manusia 

Bulan Agustus 2015 

Bulan Purnama untuk Siapa 

Sejak dahulu kala bulan bergantung tinggi di saat Zhong Qiu  

Di hari lainnya walau bulan purnama namun dalam hati terasa cemas 

Pengikut Dafa dilanda derita mana ada yang menikmati bulan 

Bulan jadi menganggur setiap tahun pada tanggal 15 bulan delapan 

Sekarang Zhong Qiu tiba lagi pertunjukan badut selesailah sudah 

Partai jahat bagaikan rontokan di musim gugur, melihat siapa pun risau 

Punya keinginan menikmati bulan namun sulit menengadahkan mata 

Gelombang merah begitu runtuh bulan akan semakin purnama 

Saat Zhong Qiu tahun 2015 

Bulan Bersinar Terang untuk Manusia 

Bulan bersinar sepanjang malam selama ribuan tahun 

Tidak membiarkan manusia dicengkeram oleh kegelapan 

Musim silih berganti berapa banyak perubahan yang terjadi 

Bulan terang tetap memancarkan sinar sepanjang masa 

Perubahan besar di dunia bergilir bergantian  

Jalan lurus sepanjang zaman tidak pernah menyimpang 

Reinkarnasi beralihan tempat untuk keperluan apa 

Bulan cerah tak menjawab, bertanyalah pada langit biru 

Di saat akhir zaman baru tahu adalah demi menanti penyelamatan Dewa 

Jalan menuju ke langit justru berada di antara baik dan jahat 

Saat Zhong Qiu tahun 2015 

Pertemuan Gembira di Festival Zhong Qiu 

Menari dengan lincah dan gemulai bagaikan Dewi khayangan di alam manusia 

Gaya tubuh yang tegap dan gagah menampilkan sikap satria yang heroik 

Menari bersama di festival Zhong Qiu dengan hasil gubahan sendiri dan diperankan sendiri 

Lagu gembira disertai ucapan jenaka membuat gelombang merah runtuh semakin ke bawah 

Kebudayaan warisan Dewa yang terpendam kemampuan menanti hari kebangkitan 

Saat ini berperan sebagai bintang di kemudian hari akan makin menyilaukan mata 

Saat Zhong Qiu tahun 2015 



Catatan editor: Terjemahan masih dalam bentuk draft, bisa mengalami perubahan di kemudian hari. 


