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Syair Kata
Tanpa Pembatasan
Dunia sekarang gemerlapan aneka cahaya lampu dan beragam minuman keras
Iblis yang tersesat dengan tariankacau-balau menampilkan hal-hal yang cabul
Mengumbar sifat keiblisan semakin menjauhkan diri dari Dewa
Sekali masuk neraka tiada lagi harapan untuk keluar

Menembus Usus
Arak adalah obat penembus usus
Setelah ketagihan sulit untuk dihentikan
Secangkir menghilangkan resah di hati
Sepuluh cangkirmembuat hantu tertawa

Mencari
Jalan di dunia fana suram menyesatkan
Sarat dengan penderitaan yang sudah diatur
Sebelum datang memang adalah raja di atas langit ingin mencari
Demi Fa datanglah ke dunia
Haruslah gigih maju
Jangan menyia-nyiakan langkah untuk pulang kembali

Kesan Batin
Lahir di tengah penderitaan
Separuh kehidupan tanpa ada hasil yang diperoleh dengan kedua tangan
Suatu hari mendapatkan Fa menerjang ke atas
Ayo bergegaslah!
Lakukan tiga hal dengan baik
Menyelamatkan makhluk hidup
Jangan mengendurkan langkah untuk balik ke asal

Kebodohan
Kehidupan manusia singkat
Seakan datang menginap di hotel
Jangan lupa akan janji yang diikrarkan sewaktu datang
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Di tengah perjalanan yang bimbang diliputi kemasyhuran, kepentingan, Qing dan
dendam
Kapan terbangun sadar untuk pulang ke halaman rumah

Gelombang Merah Membuyar
Gelombang merah di akhir nasibnya telah runtuh pamornya
Gejala kebobrokan dan bencana alam adalah malapetaka partai jahat
Demi kekuasaan tidak memedulikan muka
Pejabat korup sedang menempuh cara yang penuh risiko
Hati manusia kehilangan niat baik
Tekanan berat semakin membangkitkan kebencian
Siapa yang masih melakukan penganiayaan
Pasti diselidiki tanpa mengenal lelah

Sedikit Berdebat
Di kala mengalami perdebatan yang sengit janganlah berkeras
Carilah penyebabnya dari dalam, ini adalah Xiulian
Semakin ingin menjelaskan semakin terasa berat di hati
Dengan lapang dada tanpa keterikatan maka kebijakan akan muncul

Dinasti Tang Baru
Busana dengan benang halus mengiringi tarian nan lemah gemulai
Bunyi genderang dengan irama yang menawan
Adat istiadat masa lampau termanifestasi ulang
Membangkitkan kembali tanah Tiongkok

Bentuk Xiulian
Tidak masuk biara juga tidak masuk ke pegunungan
Bersekolah bercocok tanam dan masuk kerja
Langsung mengarah pada hati manusia berkultivasi di atas basis Fa
Bagaikan lotus murni di tengah hiruk pikuk duniawi yang tak tercemar oleh kejahatan

Sekilas Pikiran
Orang awam dan orang suci terpaut dengan sebuah sungai kecil
Maju atau mundur berupa dua tingkat langit
Ingin masuk biara di tengah hutan
Dengan satu langkah membubung ke awan
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Kerunyaman
Pejamkan mata tidur mendengkur hilangkan kerunyaman di hati
Saat terbangun beribu masalah tak kunjung habis dirisaukan
Langit dan bumi sulit menghalangi jalan pelurusan Fa
Yang berperan menghadang hanyalah hati manusia dari para pengikut

Yang Mengundurkan Diri akan Bertahan Hidup
Dengan tenang mengamati seantero dunia
Dari zaman ke zaman selalu berubah
Hidup manusia bagaikan sandiwara dan mimpi
Orang yang terobsesi hatinya diliputi kebodohan
Orang yang tidak waras bagaikan gila
Fa melakukan perubahan
Manusia dan hantu mengalami penyisihan
Sekilas pikiran akan menentukan seumur hidup

Hendak Kabur ke Mana
Tergesa-gesa menghindar lewat pintu belakang
Jalan untuk pembuangan sampah
Tidak berani bertemu dengan keindahan Falun Dafa
Digempur tak roboh
Ditemui juga merasa takut
Maka cepatlah kabur
Sembilan Komentar heboh secara mengejutkan membuat partai jahat runtuh

Tercerai-berai
Petir menggelegar besar-besaran
Hujan turun tiada hentinya
Menjungkir-balikkan langit dan bumi memberantas roh jahat
Dinasti naga merah selama ratusan tahun berlalu sudah
Pasca hujan dan badai langit segera menjadi cerah

Hanya untuk Kali Ini
Pelurusan Fa bergegas melampaui ruang dan waktu
Mengalami kesulitan besar sekali namun tekad tidak berubah
Walau kejahatan memberingas namun tidak tersesat dalam perjalanan
Memberantas kejahatan hanya dianggap sebagai menyapu debu
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Para pengikut menempuh jalan Dafa dengan lurus
Cahaya menyinari langit dan bumi membasmi tuntas kejahatan
Pengikut Dafa gigih maju ibarat bunga Mei di musim dingin
Jerih payah sejak jauh lampau hanya untuk kali ini

Pribadi yang Bejat
Gila tak punya rasio
Jahat namun takut terjadi masalah
Tak tahu malu menganiaya orang baik
Suka menyisir rambut
Suka bernyanyi sewaktu makan
Membangkitkan hawa nafsu melakukan perbuatan cabul
Berkhianat menjual negara, berusaha memanjat ingin menggaet bunga di ranting
Keji jahatnya
Sudah sedemikian rupa
Jiwanya
Pasti ditakdirkan mati

Mengapa Banyak Bencana
Malapetaka manusia dan bencana alam kapan akan berakhir
Seberapa banyak diketahui apa sebabnya
Badai dahsyat dan tsunami, daratanpun bergoyang
Makhluk hidup tidak berakhlak, dengan sendirinya telah menanamkan benih bencana
Keadilan, persaudaraan, kesopanan dan keyakinan semuanya tak eksis lagi
Hanya dikarenakan hati manusia telah berubah
Etika kehidupan kian hari kian merosot, semua orang bantu mendorong arus
Aneka ragam bencana semuanya bersandang di kepala

Menciptakan Kembali Alam Semesta
Menciptakan kembali alam semesta meluruskan mahacakrawala
Menjebol rintangan selapis demi selapis
Pelurusan Fa bukanlah mencuci bersih debu-debu usang
Melainkan asimilasi dan pembaharuan memasuki arus besar

Tampak Kebajikan
Tanah luas Zhongyuan1 diliputi kabut siluman
Fakta kebenaran Dafa menyebar dari rumah ke rumah
1

Zhongyuan: Sebutan masa lampau bagi daratan Tiongkok.
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Makhluk hidup memperoleh penyelamatan semakin mengerti dalam hatinya
Polisi dan rakyat terbangun sadar, melihat praktisi Dafa -- tidak menghalangi lagi
Khalayak semua tahu partai jahat menghadapi ajalnya
Dosa kekejaman dan perbuatan jahatnya menjadi pembicaraan orang-orang
Pentolan kejahatan dan orang jahat mencari jalan mundur
Tradisi pulih kembali meluruskan wilayah Zhongyuan

Menonton Shen Yun
Layar besar ditarik terbuka tampaklah surga
Dewa Buddha dan Bodhisattva dengan wajah berseri datang diiringi awan
Genta dan genderang bunyi serentak mengalunkan irama Dewa
Bidadari langit bangkit menari dalam buaian Dewa
Vajra, Arhat dan raja-raja di langit turut hadir
Layar langit bagaikan pelangi menampakkan suasana yang agung dan megah
Cahaya Fa dan belas kasih melebur para penonton
Budaya 5.000 tahun mencengangkan mata dengan energi yang perkasa
Tak terasa ini adalah pertunjukan seolah bagaikan mimpi
Diri sendiri berada dalam alam pikiran, terasa Dewa dan Buddha berada di samping
Terima kasih atas karunia di dalam perjalanan ini, bagaikan memperoleh penyelamatan
Tahun depan datang lagi, namun waktunya terlalu lama

Memasuki Alam Sakral
Bukit dengan rumput hijau
Istana dengan punjung2 yang indah
Diri sendiri berada di lingkungan ini bagaikan alam Dewa dan Buddha
Dengan hati kosong pikiran baikpun muncul
Giring-giring angin berbunyi
Asap dupa menebarkan wewangian
Berat hati sehingga lupa pulang, tidak ingin meninggalkan tempat ini
Tunggu kapan lagi jika tidak berkultivasi

Kembali Seperti Semula
Tubuh sejati tampak muda dengan usia tanpa batas
Diri ini terbebas dari ruang dan waktu menguasai program di langit
Demi menyelamatkan mahacakrawala diajarkanlah hukum langit
Hutang karma semua makhluk ditanggung seorang diri
Karma semua makhluk yang tak terhingga membentuk penderitaan yang amat besar
Membuat tubuh manusia terluka sehingga rambut hitam menjadi beruban
2

Punjung -- Rumah kecil (di kebun dsb) yg diberi tanaman menjalar. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
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Menyelesaikan pelurusan Fa memperlihatkan kehormatan pribadi
Maha karunia serta kewibawaan dan kemegahan menaklukkan sepuluh penjuru

Dewa Berada di Dunia
Pengikut Dafa datang dari berbagai wilayah
Sekian banyak orang-orang suci menanggung penderitaan
Shifu mengajarkan Dafa menyelamatkan jagad raya dan makhluk hidup
Masing-masing pengikut menampakkan kemampuan uniknya menumpas bencana
Membantu Shifu menyelamatkan makhluk hidup di dunia
Mencapai keberhasilan sempurna masing-masing menempati satu penjuru

Siapa yang Kenal
Sang suci namun bertubuh manusia
Langit dan bumi sama-sama menyebut mereka sebagai pejabat
Saat tertidur bagaikan penguasa dari puluhan ribu Dewa
Saat terbangun tampak separuhnya adalah manusia
Yang dimakan adalah padi-padian di atas bumi
Tutur kata yang diucapkan adalah Fa, membuat Dewapun terkejut
Perintahnya akan membuat roda langit berputar
Dengan energi vitalitas yang positif menaklukkan roh dan hantu

Membantu Guru
Pahlawan berjumlah banyak berkumpul dan menyatu dalam arus mahabesar
Walau berbeda golongan, usaha dan pekerjaan
Namun pengikut Dafa adalah satu tubuh
Membantu Shifu meluruskan Fa mengekang pengaruh jahat

Bencana
Badan langit sedang direkonstruksi
Wujud kebobrokan alam semesta bermunculan
Bencana besar menjelang di depan mata
Para Dewa semua sedang menangis
Maha penguasa timbul sebuah pikiran
Ingin memurnikannya seperti semula
Pelurusan Fa berhasil atau gagal
Hati semua makhluk menjadi tegang
Kekuatan lama mencetuskan gangguan
Hewan ganas berwarna merah muncul di dunia fana
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Saat orang yang diselamatkan sudah cukup jumlahnya
Kejahatan serempak akan binasa

Mempertahankan Hati Nurani dengan Teguh
Diri ini berada di tengah dunia fana
Hati nurani jangan mengendur
Baik dan jahat menentukan masa depan
Jangan mempersolek partai jahat

Era Baru
Dafa diajarkan secara terbuka mengejutkan langit dan bumi
Prinsip serong dan ajaran sesat hilang tak berbekas
Ideologi sesat partai jahat buyar dalam satu hari
Falun berputar menghantarkan era baru

Semakin Cantik
Tidak mengikuti aneka bunga bersaing kecantikan
Dengan menahan dingin yang mencekam seorang diri menebarkan keharuman
Angin topan menghancurkan ranting-ranting selama hampir sepuluh tahun
Langit semakin cerah
Salju di ranting mencair, bunga Mei mekar memenuhi pekarangan

Fakta Kebenaran Dapat Menghapus Kekhawatiran
Persaingan dan pergulatan dalam hidup manusia kapan akan berakhir
Kaya atau miskin hanya berlaku satu periode waktu
Untuk urusan apa makhluk hidup datang ke dunia
Fakta kebenaran dapat menghapus kekhawatiran di dalam hati

Menolong Dunia
Mengklarifikasi fakta mengusir setan busuk
Menyebarluaskan Sembilan Komentar agar orang-orang mundur dari partai jahat
Dengan pikiran lurus menyelamatkan manusia di dunia
Mengekspos kebohongan
Membuka kunci yang membelenggu hati
Tak percaya hati nurani tak dapat terpanggil kembali
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Fa Membuka Langit dan Bumi
Matahari terbit awan kemerahan memantulkan cahaya ke seluruh langit
Jauh memandang bulan sabit tenggelam di balik awan
Bencana merah selama ratusan tahun diselesaikan oleh Dafa
Yang tidak dipercayai semuanya muncul
Wajah asli tampak gamblang
Membuka kembali langit dan bumi, satu era baru mulai lagi

Kuil Long Quan
Dengan jarak satu langkah membubung ke taman surga
Energi positif dari mahligai kosmos memancarkan cahaya terang
Genta Fa dan Genderang Fa menghapus kekotoran dan kejahatan
Fa yang lurus dan kitab sejati bercikal-bakal dari istana ini
Angin lembut berhembus menggoyangkan giring-giring angin
Asap dupa melayang-layang mengurai kebodohan yang keras membatu
Dewa langit merapatkan diri melindungi Dafa
Satu kuil menghantarkan keberhasilan puluhan ribu kuil

Berhenti dan Sirna
Buang kepalanya putuskan ekornya dicelupkan dalam minyak
Menumis daging naga
Hantu kelaparan dari ruang arwah mana rela menyisakan tulangnya
Keberingasan selama ratusan tahun
Menggempur langit dan bumi
Itulah wajah berandal
Iblis merah tercerai-berai semua makhluk terbebas dari rasa khawatir

Menyelamatkan Kosmos Langit
Pilar Fa yang menembus langit penuh dengan noda-noda karat
Raja dan penguasa berbagai kosmos tampak tua renta
Satu niat untuk menciptakan kembali maha alam semesta mengguncangkan langit
Tekadnya teguh bagaikan intan dengan sekuat tenaga menghadang gelombang ganas

Shen Yun
Lagu dan tarian di atas panggung menggetarkan alam semesta
Orkestra di arena musik bagaikan puluhan ribu kuda yang berlari gegas
Mencerai-beraikan kekuatan lama meruntuhkan benteng merah
Embun manis nan belas kasih menghantarkan musim semi pada langit dan bumi
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Memeluk Roda
Memeluk roda dengan dua lengan melingkar bulat
Berdiri dengan penuh kemuliaan menopang langit
Mengandalkan kebijakan melihat dunia
Bola dunia kecilnya bagaikan sebuah peluru
Triloka berada di bawah kaki
Manusia di dunia melihat di tengah kesemuan
Mengapa sulit keluar dari dunia
Karena keterikatan hati sulit dicampakkan

Berganti Lokasi
Arus dahsyat sudah mendekat
Kabar gembira tersebar
Stempel merah besar terhanyut dari tanah dewata
Satu dinasti kekuasaan jahat berlalu bagaikan air yang mengalir
Musim semi kembali ke daratan Tiongkok, ratusan bunga mekar berseri

Minum Ramuan Serigala
Kebudayaan partai berlawanan dengan hukum langit
Sejak kecil diindoktrinasi dalam pelukan ibunda partai
Harus ketahui konsep yang abnormal itu adalah buruk
Sebagai manusia bukan untuk berbakti dan taat pada partai
Mencuri, menipu, berzinah dan bertarung adalah ciri bandit komunis
Martabat dasar sebagai manusia jangan terjual
Perlakuan aib mata-mata memalukan bangsa sendiri
Setiap niat pikiran dan tingkah laku membuat hantu tertawa

Hari Kiamat Gelombang Merah
Gelombang merah terbenam dalam pertunjukan babak kiamat
Kebusukan dan kebobrokan adalah pendahuluannya
Kekuasaan jahat jungkir balik membangkitkan amarah rakyat
Bencana berada di mana-mana
Untuk hidup kembali dari kematian sama sekali tidak berdaya
Semua makhluk bangun mempertahankan keadilan
Seluruh rakyat lakukan tiga pemunduran, partai garang menemui ajalnya
Mari bersatu padu berusaha
Peradaban sejak jauh lampau bangkit kembali
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Berputar Lagi
Falun berputar lagi bumi persadapun berubah
Memurnikan langit dan bumi
Membangkitkan niat pikiran baik manusia
Tradisi pulih normal kembali
Berbagai hal menyangkut alam semesta tampak wajah aslinya
Buddha, Tao dan Dewa beraktivitas di atas bumi
Membersihkan tuntas pikiran jahat membuat manusia lurus kembali
Dengan demikian menunaikan sumpah janji mereka yang agung

Apa yang Dimaksud Peradaban Tiongkok
Gerakan dan kampanye berulang-ulang
Penuh dengan simbahan darah
Yang dibabat adalah intisari kebudayaan
Revolusi Besar Kebudayaan sekali lagi menghancurkan benda budaya
Membuat norma dan konsep anak cucu jadi melenceng, sejarahpun tidak jelas
Partai dapat sekehendak hati mengindoktrinasi kebohongan
Tujuannya jelas, sistem pengendaliannya ekstra mahir
Siapa yang membuat kalian salah memandang sehingga mengundang partai masuk
Manusia adalah hasil karya nan agung dari Dewa
Bukan prajurit anak cucu dari naga merah
Negara Tiongkok bukan partai komunis Tiongkok
Jangan dibuat rancu oleh apa yang dilihat dan didengar
Kebudayaan partai adalah ajaran sesat
Tiongkok memiliki akumulasi dasar selama 5.000 tahun
Itu barulah Kristal dari kebudayaan Tiongkok

Yin Yang Saling Berbalikan
Yin Yang saling berbalikan mencederai norma-norma dunia
Laki-laki gagah tampan tidak memiliki sifat kejantanan yang ulet
Bergaya lembut tak punya pendirian, berbicara dengan nada keibuan
Berpandangan picik, rentan terhadap penderitaan
Kaum wanita tegar cerdik suka sewenang-wenang
Wataknya berangasan ucapannya pedas, ingin menjadi juragan dalam keluarga
Budi luhur,kemolekan dan keanggunan telah tiada
Bagaikan siluman tua yang pandai menjilat berselingkuh di balik tembok
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Meluruskan Fa
Sekilas pikiran mengejutkan dan menggetarkan luar mahakosmos
Ingin menyelamatkan makhluk sejagad raya dan menumpas pembawa petaka bagi
semua makhluk
Kekuatan lama dengan puluhan ribu lapis kebejatan merintangi
Tubuh memasuki dunia fana semakin tahu kerusakan yang terjadi
Sepanjang jalan meluruskan Fa membelah selubung langit
Yang tidak lurus bersifat negatif semuanya disingkirkan
Langit mahabesar ingin berubah, siapa yang berani menghalangi
Alam semesta diciptakan kembali, selamanya tidak akan rusak

Berbaring di Punjung Panjang
Berbaring tidur di punjung3 panjang dengan mata sedikit terbuka
Punggung gunung sebagai bantal di kepala, puncak gunung sebagai alas di kaki
Naga dan burung Hong beterbangan bidadari cantik menari
Suatu hari kembali ke tempat semula dengan mengendarai arus angin panjang

Meremehkan
Pada mulanya menasihati orang keji jangan bertindak mencelakakan orang
Saat partai jahat runtuh kamu diperiksa, bagaimana kamu jadinya?
Kekuatan besar telah berlalu ke mana kamu melarikan diri?
Mulut besar penyembur racun apakah bisa lebih cepat daripada pisau penggal?

Tanpa Judul
Walau bunga indah namun hati manusia kejam
Betapa purnamanya rembulan namun sulit memperoleh penyelamatan
Langit dan bumi disisihkan, hukuman dosa turun dari langit
Membaca “Sembilan Komentar” untuk menjebol kabut sesat

Pemberian Bagi Manusia di Dunia
Bersumpah demi mendapatkan Fa lahirlah menjadi manusia
Saat Dafa diajarkan secara terbuka anda tidak mengenali Dewa
Brosur dan klarifikasi fakta tidak ingin dilihat
Partai jahat membohongi dunia, anda bersikap masa bodoh
Pengikut Dafa bersusah payah memanggil, namun anda tak kunjung sadar
Sekali kesempatan takdir berlalu, anda telah menyia-nyiakan batas waktu
3

Punjung -- Rumah kecil (di kebun dsb) yg diberi tanaman menjalar. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
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Saat rahasia langit tampak di depan mata, anda menyesal sukmapun terkejut
Bencana besar segera menyusul, pintu langit tertutup

Sepanjang Jalan Pertunjukan Keliling
Kendaraan menempuh perjalanan ribuan Li4
Cahaya Dewa memberi perlindungan di luar kendaraan
Siapa yang menumpang di dalam kendaraan
Pertunjukan keliling menyelamatkan manusia

Mengunjungi Gunung Batu Merah
Waktu berlalu tanpa batas langit dan bumipun menua
Ekspresi dan pemandangan gunung merah tampak indah
Siapa berada di luar “terbentuk-bertahan-rusak-musnah”
Bentuk mengalami cacad dan melapuk, sulit untuk mempertahankan diri

Memandang Gunung
Jauh terbentang sederetan gunung
Awan dan kabut bersambungan dengan langit
Tinggi memanjat seberapa jauh yang diketahui
Di tengah gunung bersemayam Dewa

Siapa Benar Siapa Salah
Orang Xiulian
Mencari kesalahan pada diri sendiri
Berbagai sifat hati manusia banyak yang disingkirkan
Cobaan besar maupun kecil jangan sampai gagal
Yang benar adalah dia
Yang salah adalah aku
Apa yang diperdebatkan?

4

Li: Satuan jarak di Tiongkok, sama dengan ½ kilometer.
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Syair Lagu
Baik Jahat Pilihan Sendiri
Saya hanya berharap Anda keluar dari petaka
Fakta kebenaran adalah kerinduan Anda sejak lama
Di dunia yang dipenuhi oleh budaya partai
Jangan lagi terkelabui oleh kebohongan yang menipu dunia
Menempuh dengan baik jalan mendatang sangatlah krusial
Semua manusia harus memilih sendiri di antara baik dan jahat
Karena badan langit sedang berubah secara drastis
Karena yang lama sedang tercerai-berai
Karena melangkah menuju masa mendatang perlu melewati ujian

Memilih
Wahai Kawan,
Yang saya ceritakan adalah harapan Anda dahulu
Fakta kebenaran dapat membuka pikiran sejati manusia
Di saat ingatan yang sudah lama tertutup debu terbuka,
Sumpah janji prasejarah akan membuat Anda merealisasikannya
Jangan dikelabui oleh kebohongan dalam penindasan
Memahami fakta kebenaran adalah hal yang menentukan bagi kehidupan
Saya berharap semua makhluk terhindar dari petaka
Di antara baik dan jahat, Dewa sedang merealisasikan diri

Kesempatan Hanya Sekejap
Pertunjukan akbar selama 5.000 tahun
Panggung utamanya berada di Zhong Yuan (Tiongkok)
Berputar dalam reinkarnasi melewati satu demi satu masa kehidupan
Peran yang dilakoni terkadang duka terkadang suka
Sering aku bertanya mengapa bulan menjadi purnama
Perjalanan hidup manusia seberapa jauh
Dari manakah diriku datang?
Mengapa dunia fana penuh bahaya?
Fa menopang langit dan bumi
Datang ke dunia untuk menjalin takdir pertemuan
Selama reinkarnasi sedang menantikan Fa
Di tengah penderitaan menghapus karma
Di saat akhir bencana Dewa akan datang
Menyelamatkan dan membebaskan belenggu masa lampau
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Tiap masa kehidupan adalah untuk harapan ini
Ribuan tahun menanggung pahit dan getir
Kesempatan takdir tidak bisa diulur
Memperoleh atau kehilangan hanya dalam sekejap

Siapakah Diriku
Langit dan bumi begitu luas terbentang, siapakah diriku ini
Tak teringat lagi sudah berapa banyak kali bereinkarnasi
Di tengah penderitaan tersesat tanpa ada yang dapat membantu
Betapa letihnya hati yang selalu menanti dan berharap
Di tengah kegelapan malam, air mata pahit getir jatuh bercucuran
Hingga satu saat aku menemukan fakta kebenaran
Hingga aku menemukan Dafa yang menerobos telinga bagaikan halilintar
Aku telah mengerti siapakah diriku
Aku tahu untuk gigih mempercepat langkahku di atas jalan Dewa

Belas Kasih
Tahukah Anda mengapa aku memberitahu Anda fakta kebenaran
Bukan menghendaki Anda sama seperti aku
Apalagi untuk mengubah kepercayaan Anda
Hanya ingin Anda mengerti tipu muslihat yang dipraktikkan oleh setan
Perasaan belas kasih mendorongku berbuat sesuatu
Aku tidak ingin melihat Anda ditimpa kemalangan bersama iblis merah
Langit ingin membasmi iblis merah ini
Dewa menyuruh aku menyelamatkan makhluk setempat

Mengapa Menolak
Wahai kawan, ingatkah Anda
Kita semua adalah tamu yang datang dari atas langit
Selama reinkarnasi, sedang menanti siapa
Di tengah kesuraman dan ketidak-tahuan, apa pula yang sedang dicari
Sumpah janji sebelum turun ke bumi apakah masih terpahat di dada
Di hadapan fakta kebenaran mengapa Anda menolak
Pengikut Dafa tidak bersalah! Falun Gong tidak bersalah!
Melainkan Dewa sedang merealisasi janji mereka
Apa yang dinanti-nantikan dan dikhawatirkan oleh semua makhluk sedang dikerjakan
Belas kasih merupakan kondisi abadi dari para Dewa
Namun waktu akan berlalu dalam sekejap
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Mencari Fakta Kebenaran
Jauh membentang Langit dan bumi tanpa batas
Ke mana arahnya tujuan manusia
Di tengah kesesatan tidak mengenali jalan
Namun ada fakta kebenaran sebagai petunjuk arah
Kaya atau miskin sama saja
Di hadapan bencana besar tiada tempat untuk bersembunyi
Masih terbuka satu jalan penyelamatan
Cepatlah temukan fakta kebenaran!

Berkali-kali Kehidupan adalah Demi Kehidupan Kali Ini
Bereinkarnasi dalam dunia fana
Watak sejati terbenam di tengah kesesatan
Pengikut Dafa mengalami penderitaan
Sedangkan yang dimusnahkan adalah para makhluk
Kita semua adalah kehidupan di atas langit
Turun ke dunia untuk menanti kedatangan Fa
Selagi raga ini berada di dunia
Jangan sampai dikelabui oleh kebohongan
Fakta kebenaran bagaikan lampu penunjuk jalan
Memiliki jasa luar biasa dalam penyelamatan dunia
Semua makhluk datang demi Fa
Berkali-kali kehidupan adalah demi kehidupan kali ini

Pantang Mundur Demi Kebenaran
Mengapa hidup manusia selalu penuh derita
Bersaing dan bertarung bukanlah kebahagiaan
Dari mana kita berasal
Di tengah menelaah jawabannya, malah melangkah memasuki jalan sesat
Untuk apa manusia dilahirkan?
Tak ada orang yang dapat menjelaskannya
Melalui kultivasi membuat daku menyadari prinsipnya
Mengapa penganiayaan diarahkan pada pengikut Dafa
Karena kami telah menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Dewa
Kami sudah mengerti mengapa manusia menderita
Dan menyadari tujuan akhir kehidupan
Telah mengerti proses terbentuk dan eksisnya alam semesta
Indoktrinasi sudah bukan lagi merupakan kebenaran
Penindasan lebih-lebih jangan membuat daku menjadi bingung
Pikiran lurus membuat daku melangkah di atas jalan Dewa
Pantang mundur demi kebenaran
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Yang Menolong Manusia adalah Dewa
Pengikut Dafa sedang menyelamatkan manusia
Setiap perkataannya penuh belas kasih dan ketulusan
Ideologi jahat ateis adalah kebohongan
Arus merah mengalir menuju pintu kemusnahan
Dalam petaka manusia sedang mencari pertolongan
Sisi yang mengerti ingin tetap hidup
Menyelamatkan makhluk hidup dengan menyebarkan fakta kebenaran
Yang menyuruh aku menyelamatkan manusia adalah Dewa

Menghapus Kegelisahan
Waktu berlalu bagaikan air
Kehidupan manusia selalu dibayangi kepedihan
Untuk apa kita datang menjalani bermasa-masa kehidupan
Pada setiap masa kehidupan selalu memohon
Bertanya pada langit namun tak terjawab
Menatap rembulan kepalaku diliputi kabut
Kepada siapa harus aku bertanya tentang misteri ini
Fakta kebenaran akan menghapus kegelisahan
Dafa diajarkan pada dunia yang kacau ini
Pastilah ada sebab-musababnya

Menyadarkan
Sejak masa jauh lampau, dunia manusia bagaikan sebuah pentas pertunjukan
Reinkarnasi lahir kembali di tempat yang bertukaran
Peran yang dimainkan pada setiap masa kehidupan berbeda
Sekian banyak kuburan yang terlantar, bagaikan sesajen bagi angin dan badai
Jauh menatap langit luas, namun tak ada jawaban
Betapa banyak hutang budi dan dendam semuanya adalah ilusi
Untuk siapa pertunjukan akbar kehidupan manusia dipentaskan
Siapakah “aku” yang sesungguhnya yang datang ke sini
Dafa menyebar luas menyinari seantero kosmos
Gong ajaib membangunkan ratusan juta manusia
Penderitaan mendampingi aku menempuh perjalanan panjang
Mengklarifikasi fakta menyelamatkan manusia sangatlah mendesak bagiku
Dengan jalan besar satu arah mencapai tujuan ke atas langit
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Hanya Fakta Kebenaran yang Dapat Membebaskanmu
Moralitas dunia sudah bobrok, memasuki masa krisis
Peradaban 5.000 tahun tiada bunga yang menjadi panutan
Hati manusia tidak seperti sediakala, membuat segalanya menjadi kacau
Saat bencana besar datang menimpa, siapakah yang dapat menolong?
Mengajarkan Fa pada masa akhir zaman tentu ada sebabnya,
Krisis moral dan fenomena bejat tak kan berlangsung lama,
Baik dan jahat, lurus dan sesat sedang diidentifikasi
Dewa menghendaki orang baik dapat terselamatkan,
Embun manis ditebarkan ke mana-mana di atas dunia
Fakta kebenaran dan kabar gembira memenuhi seluruh bumi
Kesempatan ekstra masih terbuka – cepatlah temukan!
Hanya fakta kebenaran yang dapat membebaskanmu
Memahami Fakta Kebenaran
Terombang-ambing selama kurun waktu yang amat panjang
Tersesat dalam kehidupan duniawi bersaing dan bertarung
Di tengah realita yang memikat hati
Telah melupakan sumpah janji yang jauh lampau
Dafa yang lama dinanti-nantikan oleh semua makhluk dicoreng
Mengapa Anda ikut berperan mendorong arus
Dewa sedang memberikan kesempatan ekstra
Fakta kebenaran dapat membuka kunci kesesatan dan ketidak-tahuan
Jangan lagi ragu dan menunda langkahmu
Temukan kembali jati diri yang sesungguhnya
Bebaskan dirimu dari pusaran kebohongan
Memahami fakta kebenaran
Itu adalah pesan titipan yang telah lama Anda tunggu-tunggu
Kami Tahu
Kami tahu, kelangsungan dunia sudah beribu-ribu zaman
Adalah demi menanti datangnya Dewa dan Buddha
Lembaran terakhir sejarah sudah tiba
Cahaya Zhen-Shan-Ren menyinari gunung tinggi dan laut luas
Adu kekuatan antara kebaikan dan kejahatan sedang berlangsung mendebarkan hati
Penganiayaan semakin menampilkan keanggunan pengikut Dafa
Di tengah penderitaan aku tetap menyelamatkan para makhluk
Wahai manusia dunia yang tersesat kehilangan arah
Anda harus mengerti mana yang benar dan mana yang salah
Fakta kebenaran adalah penyelamatan
Ini adalah kelapangan dada dari belas kasih yang mahabesar
Era baru sedang bergulir di tengah mahakarunia yang bergelora
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Jangan Biarkan Daku Menyesalimu
Mengapa Anda masih saja memercayai kebohongan
Sekali lagi menolak seruan sang Dewa
Wahai kehidupan yang tersesat
Aku sungguh merasa penyesalan yang mendalam demi Anda
Tak peduli apakah kita punya kaitan takdir atau tidak
Aku selalu diam-diam menyampaikan harapan untukmu
Semoga Anda sedini mungkin mengenali fakta kebenaran
Semoga Anda selamat dalam melewati bencana
Asalkan Anda bangkitkan hati nurani untuk menjebol prasangka
Anda juga akan memiliki hari esok yang indah
Jangan menunggu sampai saat menyesal namun sudah terlambat
Jangan biarkan penyesalan menjadi sesuatu yang abadi

Untuk Siapa Kami Berusaha
Untuk siapa kami sibuk mondar mandir siang dan malam
Tampaknya hanya untuk masalah kepercayaan
Itu adalah kesadaran tuntas setelah memahami kebenaran
Penindasan hanya akan membuktikan mana yang jahat dan mana yang baik
Untuk siapa fakta kebenaran yang kami siapkan di tangan
Tampaknya hanya agar Anda mengenali fitnahan di tengah penindasan
Itu akan menggiring makhluk hidup ke jalan maut dan terkubur mendampingi kejahatan
Sekali menaruh kebencian terhadap Fa Buddha, akan pupus harapan untuk
diselamatkan
Mengapa kami menginginkan Anda mengenali partai jahat dengan jelas
Bukan demi memperebutkan kemenangan di dalam politik
Mengapa mereka selalu menganiaya saudara sebangsa kami
Fakta kebenaran telah menyingkap bagaimana wajah sesungguhnya si penganiaya
Segala sesuatu yang kami perbuat adalah demi kepentingan Anda
Walau betapa beringasnya penganiayaan
Kami tetap berada di atas jalan Dewa
Orang-orang di dunia yang turut mendorong arus, mereka barulah anak domba yang
tersesat
Di tengah bahaya bencana, Dewa menghendaki kami masing-masing menyelamatkan
sekelompok manusia di tempat

Aku Bernyanyi untukmu
Wahai kawan, aku dengan tulus hati bernyanyi untukmu
Kebohongan selama 50 tahun dapat mendirikan sebuah tembok merah
Para perampok dapat membuat peradaban selama 5.000 tahun menjadi suram
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Namun Zhen-Shan-Ren tak akan berubah bentuk karenanya
Jangan mudah percaya pada propaganda ”satu opini”
Gunakan kebajikan Anda untuk menilai benar dan salah
Sekali Anda telah mengerti fakta sebenarnya
Itu adalah harapan bagi Anda untuk dapat diselamatkan
Wahai kawan, yang aku nyanyikan adalah fakta kebenaran
Dewa sedang menilai setiap orang
Kemerosotan di dalam sejarah selalu mengalami kesudahan yang sama
Dinasti yang bobrok akan dimusnahkan
Yang dipulihkan adalah peradaban dan kebaikan
Bebaskan dirimu dari kebingungan yang ditimbulkan oleh kebohongan
Jangan mau mengikuti ”perampok merah” sama-sama menuju liang kubur
Fakta kebenaran adalah penyelamatan yang belas kasih
Memahami fakta kebenaran adalah harapan untuk memperoleh penyelamatan

Memperoleh atau Kehilangan Tergantung Satu Niat Pikiran
Kehidupan manusia tidak lebih dari seratus tahun
Duka dan derita melampaui suka cita
Mengenang kejadian lampau siapa yang tidak merasa sedih
Sepanjang hidup selalu mengejar sesuatu
Sepanjang hidup dilanda kecemasan dan ketidak-puasan
Berapa orang yang dapat mengetahui bahwa segala hal ada sebab musabab yang
ditakdirkan
Semua juga dikarenakan ateisme yang begitu mencelakakan manusia
Manusia sudah sampai di tepi jurang bahaya
Fakta kebenaran yang menyelamatkan manusia tepat berada di depan mata
Persaingan dan pertarungan demi nama dan uang
Telah memikat sepasang mata manusia
Manusia telah melupakan kehendak sejati untuk datang ke dunia
Kesempatan takdir hanya ada satu kali
Memperoleh atau kehilangan tergantung satu niat pikiran Anda

Menaruh Perhatian
Di tengah angin dingin mencekam saya pernah memberikan Anda fakta kebenaran
Dalam suasana keruh Anda bagaikan tidak melihatnya
Menghadapi saat krisis datangnya bencana, makhluk hidup sudah tidak ada jalan yang
bisa ditempuh
Mungkin ini justru adalah penantian yang membawa harapan bagi Anda
Di bawah panas terik saya pernah memberikan Anda fakta kebenaran
Kebohongan membuat Anda menampakkan ekspresi yang menentang
Jangan memercayai kebohongan partai jahat
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Itu adalah taktik untuk memusnahkan manusia di saat petaka datang
Pengikut Dafa sedang menyelamatkan makhluk hidup
Dalam fakta kebenaran terdapat harapan yang telah lama Anda nantikan
Reinkarnasi dalam berkali-kali kehidupan, menanti dengan penuh sengsara
Lautan nafsu dunia fana tiada batas akhir
Semua hanya demi sehelai kertas yang tampak biasa ini

Memberi Anda Jalan Harapan
Untuk siapa kami bertahan di bawah terpaan angin dan badai
Untuk siapa kami menanggung berbagai penderitaan
Yang berdiri di pinggir jalan adalah pengikut Dafa
Brosur di tangan mereka diliputi belas kasih dan jerih payah
Semata-mata demi menyelamatkan Anda dari ancaman bahaya
Dengan memahami fakta kebenaran, Anda baru dapat melihat jelas masa depan
Kami bukan demi mendapatkan imbalan
Hanya ingin memberi Anda sebuah jalan yang membawa harapan

Semua Makhluk Datang Demi Fa
Semua makhluk datang demi Fa
Menantikan terbukanya pintu surga
Dewa sedang menyebarkan Dafa
Iblis merah mengajarkan orang menjadi jahat
Manusia dunia harus memahami
Kebaikan dan kejahatan sedang dipilah
Fakta kebenaran sedang menyelamatkan
Mengapa tak peduli?
Penantian tidak akan lama
Yang hilang tidak akan kembali lagi

Menebarkan Embun Manis
Sebuah nyanyian belas kasih menebarkan embun manis
Membangunkan semua makhluk agar dapat terselamatkan
Lahir di dunia demi menantikan Fa
Jangan biarkan kebohongan menghalangi perjalanan pulang
Suara nyanyian menembus kabut di tengah kesesatan
Membangkitkan pikiran sejati untuk mengenali baik dan jahat
Segera temukan fakta kebenaran untuk membuka kunci di hati
Merealisasi sumpah janji menempuh perjalanan pulang
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Bukalah Pintu Rasio
Jangan ikut hanyut dengan arus dunia yang terus merosot
Jangan terbebani diri oleh wujud palsu duniawi
Kemegahan di dunia tak akan berlangsung lama
Di saat sadar, bukalah pintu rasio
Para makhluk mayoritas datang dari atas langit
Hanya karena mereka berada di dunia fana sehingga tersesat amat dalam
Belas kasih Buddha sudah bermanifestasi
Yang kami nantikan adalah Dewa utama penyelamat dunia

Jangan Bimbang Lagi
Bereinkarnasi selama ribuan tahun
Di tengah kesesatan tidak tahu diri ini dari mana berasal
Bermasa-masa kehidupan berlalu dalam kebingungan
Hidup tanpa alasan yang jelas
Sepanjang zaman Dewalah yang mengatur hal-hal di dunia
Para makhluk mayoritas datang dari atas langit
Di tengah kesesatan yang dinanti-nantikan adalah Sang Juru Selamat Dunia
Yang diharapkan adalah pintu surga terbuka lebih dini
Sang Pencipta Dunia sejak dini sudah tiba
Fakta kebenaran yang disebarkan pengikut Dafa dapat mengurai kabut kesesatan
Genggamlah kesempatan yang langka ini
Jangan lagi merasa bimbang

Terbangun
Sekali masuk ke dunia fana beribu zaman sudah berlalu
Lahir-tua-sakit-mati tak pernah berakhir
Kemasyhuran dan kekayaan tak dapat dibawa pergi
Bersaing dan bertengkar hanya menghasilkan kepedihan dan kecemasan
Untuk apa menjalani reinkarnasi dengan bergantian tempat
Sering bertanya pada diri sendiri apa sebabnya datang ke dunia
Teroboslah kebohongan menemukan fakta kebenaran
Dafa dapat menghapus kecemasan di dalam hati

Janji pada Dewa Harus Direalisasi
Peradaban selama 5.000 tahun adalah skenario
Gunung dan sungai yang terbentang panjang adalah panggung pentas
Putra putri Tiongkok mementaskan pertunjukan besar
Kebudayaan warisan Dewa dianugerahkan dari atas langit
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Di tengah kegemilangan tercipta ide-ide
Dalam kemakmuran Dewa menampilkan keanggunan
Penciptaan dunia adalah untuk membentangkan jalan kembali ke langit
Kami mengharapkan Dewa datang kembali
Dewa menghendaki kami cepatlah sadar
Jalan kembali ke langit sudah dibentangkan
Fa untuk menyelamatkan manusia sedang disebar-luaskan
Konsep-konsep lama semuanya adalah rintangan
Apakah Anda teringat akan sumpah janji
Janji terhadap Dewa lekaslah direalisasi
Memahami fakta kebenaran membuka kunci di hati
Waktu tidak pernah menunggu siapa pun

Fakta Kebenaran Sedang Menyebar
Semoga Anda menyayangi perjalinan yang ditakdirkan ini
Dalam fakta kebenaran ada sesuatu yang sudah lama Anda harapkan dan nantikan
Di saat krisis masing-masing orang sedang menentukan pilihan
Disingkirkan atau kembali pada kebaikan
Mungkin kita benar-benar memiliki perjalinan yang ditakdirkan
Belas kasih membuat daku tak dapat berdiam diri melihat Anda dalam bahaya
Kurun waktu yang amat panjang dapat mengaburkan ingatan manusia
Sehingga lupa siapakah diri sendiri
Di manakah rumah sendiri yang sesungguhnya
Sejak kapan diri ini datang ke dunia
Memahami fakta kebenaran dapat mengusir kabut yang menyesatkan
Yang dinanti-nantikan dan dikhawatirkan oleh para makhluk semuanya telah tiba
Sumpah janji Dewa dan Buddha sedang direalisasi

Fakta Kebenaran adalah Lampu Penunjuk Jalan
Dunia fana berguling-guling, menyesatkan makhluk hidup
Manusia bersaingan dalam nama, kepentingan dan Qing
Hasil perjuangan semasa hidup tidak bisa dibawa pergi
Membantu dan mendorong arus, mencelakakan diri sendiri
Makhluk hidup kebanyakan adalah reinkarnasi dari Dewa
Turun ke dunia menantikan Fa
Sumpah janji Dewa sedang direalisasi
Mengerti akan fakta kebenaran Falun Gong
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Menantikan Fa
Reinkarnasi dalam siklus kehidupan yang berulang-ulang
Setiap siklus kehidupan jatuh bangun bagaikan bunga yang mekar dan rontok
Hanya sekejap waktu rambut hitam terlihat memutih lagi
Perjuangan mati-matian berakhir tanpa hasil apa-apa
Nama, kepentingan, Qing dan percintaan semua kosong belaka
Namun diperebutkan oleh semua orang dari dulu hingga kini
Kehidupan manusia bagaikan suatu babak sandiwara
Sandiwara palsu diperankan dengan sungguhan, berkelakuan bodoh dan gila
Anda dan aku sama-sama adalah kehidupan di atas langit
Turun ke dunia menjadi manusia untuk menantikan Fa
Pengikut Dafa sedang menyebarkan fakta kebenaran
Fakta kebenaran dapat menghantarkan Anda ke jalan dewa

Memilih Sendiri
Waktu bergegas bagaikan aliran sungai besar
Reinkarnasi sejak jauh lampau apakah sebab dan alasannya
Diri ini tak berdaya terbawa mengikuti arus
Selalu merasa dalam benak jiwa sedang mencari sesuatu
Dafa menyebar luas ke lima benua
Memahami fakta kebenaran untuk mengurai ribuan kerisauan
Baik atau jahat, lurus atau sesat, manusia sendirilah yang memilihnya
Kesempatan sejak jauh lampau tidak berlangsung lama

Selamanya Tak Tersesat Dalam Pelayaran
Kawan, mengapa Anda begitu tergesa-gesa
Brosur ini berkaitan dengan kelangsungan jiwa Anda
Jangan dikendalikan oleh kebohongan
Tidak ada salahnya memahami sejenak fakta kebenaran dengan tenang
Kehidupan manusia hanyalah adegan yang berlalu dari sebuah pertunjukan sejarah
Nama, kepentingan, Qing dan kebencian tak dapat dibawa ke surga
Di tengah keterikatan, yang digembungkan adalah kerisauan dan kekhawatiran
Mengapa dalam kehidupan siklus ini memiliki sarung kulit manusia
Dafa yang ditunggu-tunggu makhluk hidup telah tersebar luas di dunia
Memahami fakta kebenaran baru dapat membuat Anda tidak tersesat
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Siapa yang Dapat Memperoleh
Seberapa lama waktu kehidupan manusia berlangsung
Sedikit kegembiraan namun banyak kerisauan, sibuk mondar mandir di tengah
penderitaan
Memohon ke atas dan ke bawah, di manakah jalan keluarnya
Saat dilanda kerisauan diatasi dengan bermabukan dan bernyanyi
Iblis merah datang dari Barat mengacaukan negara Tiongkok
Membuat moral masyarakat merosot bagaikan papan yang meluncur
Dafa menyebar luas menyelamatkan makhluk hidup
Memahami fakta kebenaran untuk menjebol paham yang sesat
Membedakan dengan jelas antara salah dan benar, maka Anda akan ada harapan
Jika selalu terikat dan tersesat, maka Anda akan terhanyut ke dalam pusaran
Jangan melewatkan kesempatan sejak jauh lampau
Realisasikanlah janji, janji sebelum Anda datang ke dunia

Jelas Antara Baik dan Jahat
Sandiwara selama ribuan tahun bagaikan sebuah mimpi
Jangan terlalu khawatir pada jalan cerita
Saat sandiwara berakhir, ke mana Anda kembali pulang
Cepatlah cari fakta kebenaran agar tidak kebingungan
Dafa yang menolong manusia sedang tersebar luas
Kebohongan iblis merah juga merajalela
Memahami fakta kebenaran, jelas antara baik dan jahat
Awan gelap segera akan membuyar, langit penuh keceriaan

Lihatlah Sejenak dengan Hati Tenang
Kekacauan suasana dunia bagaikan gedung yang berbahaya
Bencana besar sudah mendekat masih tidak merasa risau
Menggelengkan kepala, mengibaskan tangan, menolak fakta kebenaran
Dengan nasihat baik yang tak jemu-jemu, Andapun tidak menolehkan kepala
Kami tidak demi pamrih dan tanpa mengharapkan sesuatu
Hanya untuk menyelamatkan Anda begitu bencana besar tiba
Jangan lupa untuk apa Anda datang ke dunia
Reinkarnasi selama ribuan tahun tentu ada sebabnya
Kehidupan manusia bukan hanya Qing dan dendam
Lihatlah sejenak dengan hati tenang
Fa yang dinantikan oleh makhluk hidup telah tiba
Fakta kebenaran membantu Anda mengurai kesesatan dan kerisauan
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Memilih Pihak Mana
Reinkarnasi dan lahir kembali di dunia manusia
Menanti dengan cemas pada Dewa dan Buddha untuk diselamatkan kembali ke surga
Semua tahu pada akhir bencana Dewa akan datang
Saat bertemu fakta kebenaran janganlah memalingkan muka
Di daratan Tiongkok, semua tahu akan kejahatan iblis merah
Tidak seharusnya membantu kejahatan sehingga menambah kesulitan sendiri
Saat Dewa datang menyelamatkan pasti ada gangguan
Justru untuk melihat manusia di dunia memilih pihak mana

Lampu Penunjuk Jalan
Makhluk hidup mayoritas datang dari atas langit
Tak berdaya tertutup dalam kesesatan di dunia fana
Tidak ingat lagi akan keinginan besar sewaktu turun ke dunia
Berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta yang melimpah
Namun tabungan seumur hidup tidak bisa dibawa serta
Bersaing dan bergelut akhirnya kedua tangan kosong belaka
Debu di akhir zaman sudah ada penyelesaiannya
Bencana berada di depan mata, manusia masih terkelabui
Tidak membedakan baik dan jahat, membuat para Dewapun marah
Hanya pengikut Dafa yang menolong makhluk hidup
Memahami fakta kebenaran dapat menyelamatkan jiwa
Fakta kebenaran barulah merupakan lampu petunjuk jalan

Ada Harapan
Melewati sekian banyak terpaan badai, sekian banyak pahit getir
Waktu bagaikan air yang mengalir, kejadian masa lampau menambah indahnya bunga
mimpi
Reinkarnasi selama ribuan tahun untuk menantikan siapa
Makna sejati kehidupan manusia ada di mana
Perjuangan sepanjang hidup membuat jiwa raga sama-sama terluka
Sumpah janji sewaktu turun ke dunia apakah sudah dilupakan semuanya
Makhluk hidup mayoritas adalah tamu dari luar angkasa
Tiada jalan untuk kembali ke langit, siapa yang bisa membantu
Menciptakan dunia dan segala benda, Dewa telah menentukan program langit
Pada masa akhir bencana, Dewa akan menyelamatkan orang baik kembali ke surga
Dafa yang dapat membebaskan diri sudah dalam penyebaran
Memahami fakta kebenaran untuk menjebol kesesatan
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Pintu untuk Kembali ke Surga
Makhluk hidup lingkup atas turun menjadi manusia di dunia
Sekali masuk dalam kesesatan mudah sekali merosot
Lahir-tua-sakit-mati merupakan kesengsaraan dalam dunia fana
Beban kehidupan manusia benar-benar berat
Pencipta dunia dan segala benda adalah Dewa utama
Demi menyelamatkan makhluk hidup alam semesta, diciptakanlah dunia fana
Hanya karena di tengah penderitaan dapat menghapus dosa
Selanjutnya memperoleh Dafa -- pintu untuk kembali ke surga

Memberitahu Manusia Dunia
Melangkah masuk ke dunia fana berwujud manusia
Reinkarnasi selama ribuan tahun menanti Dewa utama
Selama menanti perjalinan jodoh suci penuh jerih payah, namun tekad tak pernah surut
Dengan tenang mengamati kekacauan dunia, gelombang merah tenggelam
Fa yang lurus tersebar secara umum, kejahatan meniupkan debu
Kebohongan mengacaukan hati, membuat orang sulit memasuki pintu (Dafa)
Penyelamatan yang belas kasih mengandalkan fakta kebenaran
Falun sudah diputar oleh Dewa dan Buddha

Kembali ke Surga adalah Pantai Seberang
Penantian selama ribuan tahun
Pengharapan selama puluhan ribu tahun
Dewa dan Buddha datang ke dunia
Makhluk hidup bergembira turut berdampingan
Mengajarkan Fa menyelamatkan manusia di dunia
Kebohongan iblis merah memudar
Fakta kebenaran menjebol kabut kesesatan
Manusia memperoleh penyelamatan terhindar dari petaka besar
Ada niat berkultivasi Dafa
Kembali ke langit adalah pantai seberang

Lagu Perjalanan Keliling
Sepanjang jalan diterpa angin dan debu, sepanjang jalan pula bernyanyi
Membantu Shifu meluruskan Fa menempuh perjalanan panjang
Pikiran lurus dapat menyelamatkan makhluk hidup
Suara nyanyian yang antusias menggema, membuat awanpun bergelombang
Sepanjang jalan diterpa angin dan debu, sepanjang jalan pula bernyanyi
Mengarungi danau besar mendaki ke atas bukit
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Menebar embun manis ke utara-selatan-timur-barat
Membawa fakta kebenaran, menyebarkannya dengan luas
Sepanjang jalan diterpa angin dan debu, sepanjang jalan pula bernyanyi
Nyanyian riang tarian gemulai diiringi alat musik klasik
Layar besar ditarik terbuka tampaklah alam surga
Dewa membantu aku mementaskan tarian dan nyanyian yang anggun

Menuju Era Baru
Menciptakan dunia membuka langit untuk mementaskan pertunjukan besar
Matahari dan rembulan dari sembilan tingkat langit dijadikan sebagai latar belakang
Satu babak pertunjukan disertai satu bencana, untuk apa hal ini terjadi
Dunia manusia telah berganti, langit dan bumipun berganti
Energi vital telah sirna dalam kurun waktu yang sangat lama
Terbentuk-bertahan-rusak telah lewat, kemusnahan ada di depan mata
Dafa dapat menyelamatkan makhluk hidup alam semesta
Fakta kebenaran membuka era baru

Harapan Satu-satunya
Penciptaan selama puluhan juta tahun
Menghantarkan kegemilangan dan kerusuhan selama 5.000 tahun
Sejarah tidak lagi diperpanjang
Karena ia berdiri di atas dasar “terbentuk dan musnah”
Bukan karena tiada harapan
Sang Pencipta tidak melupakan manusia di dunia
Asalkan di tengah kesesatan, Anda harus memahami fakta kebenaran
Pengikut Dafa adalah satu-satunya harapan bagi makhluk hidup untuk dapat
diselamatkan

Apakah Dambaan Anda
Qing adalah jala yang makin menjerat bila Anda makin meronta
Nama dan kepentingan mengikat manusia seumur hidup
Di tengah keterikatan luka yang ditimbulkan terlalu berat
Apakah yang sebenarnya didambakan manusia
Menjadi manusia bukan demi memperebutkan sesuatu
Di saat bencana datang, Dewalah yang sedang menahan bencana itu
Demi bertemu dengan sang pencipta dunia pada siklus kehidupan ini
Anda sudah mencarinya selama bersiklus-siklus kehidupan
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Dewa yang Meminta Saya Menyebarkan Fakta Kebenaran
Jangan menunggu sampai bumi condong dan tenggelam
Jangan biarkan wabah datang menghantui Anda
Moral masyarakat kian merosot, jangan berperan mendorong arus
Manusia yang terselamatkan pasti masih memiliki hati nurani
Dewa tidak melupakan manusia di dunia
Jangan memercayai corong berita kebohongan di tengah penganiayaan
Yang meminta pengikut Dafa menyebarkan fakta kebenaran adalah Dewa

Pembenahan
Jangan begitu percaya pada corong berita kebohongan
Setiap kampanye selalu didahului dengan membangkitkan benci dendam
Semua orang tahu partai merah adalah berandal jahat
80 juta simbahan darah dari orang yang tak berdosa masih belum membuat engkau
sadar dan membenahi diri
Jangan berkecimpung dan membuat diri menjadi liar di dalam kebudayaan partai
Jangan menjadi emosi dan berang di tengah hasutan penganiayaan
Pahamilah sejenak fakta kebenaran dengan rasional
Kenyataan akan membuat Anda terkejut dan tergetar

Dewa Menghendaki Saya Sibuk Demi Anda
Mengapa saya meminta Anda memahami fakta kebenaran
Manusia kebanyakan datang dari surga
Kembali ke surga adalah harapan Anda
Perahu Fa yang menolong dunia sudah berlayar
Jangan lewatkan penantian selama ribuan tahun
Kebohongan sedang menutupi fakta kebenaran agar Anda menjadi bingung
Sebelum tibanya bencana besar, saya harus memberitahu Anda
Manusia dunia barulah merupakan anak domba yang dicelakai
Sekalipun lebih menderita, saya selalu berada di atas jalan Dewa
Dewalah yang menghendaki saya sibuk demi Anda

Menyesalpun Tiada Guna
Kehidupan bukan satu masa saja
Setiap masa sedang memerankan sandiwara
Terikat dan terobsesi pada hal-hal dalam sandiwara
Berputar-putar selama berabad-abad
Gelombang merah mengacaukan dunia
Paham sesat menjadi Ideologi
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Kebohongan menyesatkan manusia dunia
Membantu kejahatan melanggar kehendak langit
Jalan pengampunan masih terbuka
Jika terikat dan tersesat akan dicampakkan oleh Dewa
Dipertahankan atau disingkirkan, diri sendirilah yang menentukan
Batas akhir sudah di depan mata
Setiap masa hidup menunggu Dewa
Jika terlewatkan, menyesalpun tiada guna

Fakta Kebenaran Diberikan kepada Anda
Ribuan penguasa turun ke dunia, puluhan ribu Buddhapun hadir
Membantu guru menyelamatkan manusia di dunia
Dafa tersebar luas di dunia
Menjalin perjodohan tak membedakan kaya atau miskin
Manusia berkultivasi menuju kebaikan
Partai jahat membencinya
Penindasan sering dilakukan
Kebohongan merambah langit
Membuat manusia dunia sulit membedakan
Fakta kebenaran diberikan kepada Anda

Merealisasi Sumpah Janji
Sebelum turun ke dunia kita pernah saling berjanji
Siapa yang lebih dulu memperoleh Fa akan mencari yang lain
Saya memberi Anda fakta kebenaran, mengapa Anda tidak mau
Seberapa jauh Anda paham akan Fa Buddha Falun
Jangan berlari membabi buta mengikuti kebohongan dalam penganiayaan
Fakta kebenaran barulah pusaka bagi Anda untuk dapat terselamatkan
Saya sedang merealisasi sumpah janji
Berebut waktu menyelamatkan manusia sebelum tibanya bencana besar

Apa Arti Kehidupan Manusia
Sungai panjang sejarah dengan ribuan ombak yang bergulung-gulung
Benda-benda budaya peninggalan ratusan zaman tidaklah sama
Seberapa banyak tokoh terkemuka dalam pergolakan yang sudah diketahui?
Hanya seonggok tanah yang menemani pahlawan
Reinkarnasi dan lahir kembali kapan akan berakhir
Langit mahaluas mengapa begitu megah
Manusia reinkarnasi bergantian tempat demi menantikan Fa
Memperoleh Fa pulang kembali ke atas langit
29

Kehidupan Manusia untuk Apa
Seratus tahun kehidupan manusia, sibuk untuk siapa
Nama, kepentingan dan keintiman keluarga merisaukan hati
Saat lagu berakhir pertunjukan pun selesai, siapakah diriku
Langit luas membisu, membuat hati bingung
Dafa tersebar luas menghampiri sisi tubuh
Memahami fakta kebenaran sebagai petunjuk pelayaran yang tersesat
Menyadarkan makhluk hidup untuk membedakan dengan jelas antara baik dan jahat
Menemukan kembali jati diri aku, kembali ke surga

Berharap
Rembulan purnama tergantung di atas langit
Bumi luas di bawah cahaya berwarna perak tidak lagi tampak sibuk
Pemandangan ini membuat saya teringat
Masa silam yang sangat lampau saya berada di mana
Mengapa datang ke dunia
Orang suci mengatakan kita datang dari surga
Dewa akan membawa kita pulang ke kampung halaman
Saya yakin ini adalah benar
Karena hati saya selalu berharap

Di Depan Mata
Berkelana di dunia fana selama ribuan tahun
Reinkarnasi bergantian tempat tanpa henti
Mengalami pahit getir untuk mencari jalan yang lurus
Fakta kebenaran tepat berada di depan mata Anda

Siapa Dapat Memberitahu Saya
Siapa dapat memberitahu saya
Apa makna kehidupan manusia ini
Sibuk mondar-mandir selama ratusan tahun demi nama, Qing dan keuntungan
Sekejap mata sakit dan tua, semuanya hampa
Dalam kebimbangan saya mendengar sebuah lagu
Dewa dan Buddha sudah datang ke dunia
Memahami fakta kebenaran dapat terselamatkan
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Lagu Dalam Hati
Saya menyanyikan sebuah lagu dalam hati
Kehidupan manusia sebenarnya untuk apa
Terlalu banyak keterikatan dan terlalu banyak kehilangan
Esok hari saya masih akan menempuh jalan celaka yang sama
Orang suci dalam legenda telah datang ke dunia
Siapakah namanya
Saya ingin bertanya padanya apa makna kehidupan manusia
Saya ingin menemukan kembali jati diriku
Saya ingin berjalan menuju kecerahan yang ditunjukkan oleh-Nya
Saya ingin agar Dia dapat mendengar lagu saya

Jalan Menembus Langit
Manusia dunia mayoritas adalah Dewa di atas langit
Turun ke dunia menantikan Fa, membaca kitab emas
Hanya karena dunia fana terlalu berbahaya
Mengejar nama dan kepentingan sehingga jatuh ke jurang yang dalam
Sumpah janji di masa awal ditanda tangani dengan siapa?
Sanak keluarga di surga sedang mengkhawatirkan
Nama, kepentingan, Qing dan dendam, semuanya kosong belaka
Cepatlah menemukan fakta kebenaran sebagai jalan menembus langit

Menyelamatkan Anda Benar-benar Berat
Jalan Dewa menembus pintu langit
Yang mengenal jalan itu ada berapa orang
Kebohongan menyesatkan mata
Tidak percaya Dewa telah datang
80 juta kuburan orang yang tak berdosa
Peradaban selama 5.000 tahun dilalap api
Mengapa tidak mengintrospeksi pada diri sendiri
Dewa dan Buddha memutar Falun
Pengikut Dafa dengan darah mencuci debu
Semua ini adalah demi makhluk hidup alam semesta
Menyelamatkan Anda benar-benar berat

Menyebarkan Perkataan Benar
Triloka diciptakan selama 200 juta tahun
Begitu panjangnya waktu entah berapa tahun
Lautan dan daratan sering bergantian tempat
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Dinasti demi dinasti berganti wajah baru
Dunia diciptakan demi membentangkan jalan pulang ke langit
Iblis mengacaukan dunia sehingga bencana silih berganti
Walau moralitas dunia sudah bobrok, Dafa masih diajarkan
Menyelamatkan mahacakrawala sebelum akhir bencana
Semua makhluk sedang menanti pertolongan Dewa
Pengikut Dafa menyebarkan perkataan benar

Mencari
Saya telah menjelajahi seluruh penjuru dunia
Dengan hati yang gelisah masih terus mencari
Sumber asal kehidupan ada di mana
Mengapa orang-orang bagaikan berperan dalam sandiwara
Saya ingin menemukan makna sejati kehidupan manusia
Manusia pasti bukan demi nama dan kepentingan
Asalkan kita mempertahankan kebaikan
Dewa tidak akan mencampakkan kita

Menyelamatkan Anda Kembali ke Surga
Menghadapi fakta kebenaran mengapa Anda memalingkan muka
Ini bukanlah untuk mengubah kepercayaan Anda
Terlebih tidak berniat memaksa Anda sama seperti saya
Ini tergantung apakah Anda punya jalinan perjodohan semacam itu
Di tengah kesulitan menyelamatkan manusia, itu adalah sumpah janji saya di muka
Anda pernah memohon Dewa untuk menyelamatkan Anda pulang ke langit
Saat ini Anda malah tersesat terlalu dalam dan menolak panggilan
Jalan yang ditunjukkan oleh pengikut Dafa tidak akan melenceng

Memanggil Anda Sebelum Datangnya Bencana
Bukan demi pamrih
Bukan menghendaki Anda mempercayai suatu agama
Terlebih bukan demi kekuasaan dan keuntungan
Fakta kebenaran tak pernah Anda duga sebelumnya
Saya adalah memanggil Anda sebelum datangnya bencana
Dengarkanlah fakta kebenaran yang saya ungkapkan
Maka setan takkan lagi menertawai Anda
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Apakah Makna Kehidupan ini
Apakah makna kehidupan ini
Anda pernah mencarinya dengan susah payah
Di tengah kegembiraan Anda lupa daratan
Saat dilanda risau Anda berkeluh kesah
Dalam kesibukan Anda tak berdaya sehingga mengikuti keadaan
Keletihan selama paruh hidup Anda demi nama dan kepentingan
Dalam kesamaran seakan sedang menanti seseorang
Namun dengan sekejap tertutup oleh masalah runyam
Apakah makna kehidupan ini
Fakta kebenaran dapat membuka ingatan

Apakah Sumpah Janji Telah Dilupakan
Dewa meminta saya dengan lagu menyanyikan fakta kebenaran
Kami berjalan di atas jalan yang ditunjukkan oleh Dewa
Kami tahu mara bahaya di dunia manusia sedang memuai
Tak terasa semua orang sedang bantu mendorong arus
Apakah Anda sudah lupa akan janji di saat penciptaan dunia?
Itu merupakan harapan bagi Anda untuk pulang

Mengikis Karat Anda
Jangan mengira saya sedang minta pertolongan pada Anda
Jangan biarkan kebohongan iblis merah sekali lagi mengendalikan diri Anda
Di tengah mara bahaya saya hanya ingin Anda jelas akan fakta kebenaran
Semoga Dewa dan Buddha dapat melindungi Anda
Saya bukan minta pertolongan pada Anda
Terlebih tidak akan mengendalikan Anda
Hanya ingin memberitahu Anda, apa yang dinanti-nantikan oleh manusia telah datang
ke dunia
Fakta kebenaran dapat mengikis karat di benak Anda

Harapan untuk Pulang ke Rumah
Saya berjalan santai di atas tebing gunung
Langit yang berbintang jauh tinggi dan mahaluas
Langit di kegelapan malam siapa yang sedang bernyanyi
Reinkarnasi dan lahir kembali ribuan kali
Manusia semuanya datang dari surga
Mengapa turun ke dunia, apakah sudah lupa
Sang Pencipta dunia tidak akan mengulur waktu
33

Suara lagu ini datang dari langit
Alunan suara menggema di antara langit dan bumi

Dunia Fana Bagaikan Laut
Dunia fana bagaikan laut, langit dan bumi luas tak terbatas
Perahu kecil kehidupan manusia terombang-ambing di lautan luas
Di tengah ombak tidak tahu bahayanya dunia manusia
Dunia manusia dan luar langit terpisah oleh sebuah dinding
Berapa banyak ombak dan karang sedang menanti Anda
Fakta kebenaran membantu Anda pulang ke kampung halaman

Bangkit Sadar di Tengah Kemabukan
Seberapa panjang kehidupan manusia
Dilewati dengan bernyanyi riang dan meneguk arak manis
Tidak tahu bencana besar datang menjelang
Manusia dunia masih dalam kesibukan
Lahir dan tua memang tidak menentu
Fakta kebenaran berada di samping Anda
Raja sakral telah datang ke dunia
Jika terlewatkan akan menyesal tiada taranya

Menanti Penyelamatan Buddha
Bencana telah tiba
Manusia tidak tahu
Memahami fakta kebenaran masih belum terlambat
Gelombang merah muncul demi mengacaukan dunia
Hapuskanlah cap iblis merah
Dengan sendirinya ada Dewa yang melindungi
Menantikan penyelamatan Buddha

Berbicara Perihal Jodoh
Dalam Lautan manusia sangat sulit untuk bertemu
Sebuah senyuman saat berpapasan menandakan jodoh sudah terjalin
Dengarkan fakta kebenaran dengan hati tenang
Anda telah menanti selama ribuan tahun untuk kata-kata ini
Dafa yang menangkal bencana sudah tersebar
Setiap kata menyangkut rahasia langit adalah perkataan yang benar
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Fakta Kebenaran
Ingatan Anda apakah masih dapat dibuka
Sumpah janji sebelum turun ke dunia apakah masih ada
Dalam reinkarnasi, kita sama-sama sedang menanti kedatangan Dewa
Sejak dini Dewa dan Buddha sudah datang, hanya saja ditutupi
Manusia dunia semua sedang sibuk mondar-mandir demi nama dan kepentingan
Orang yang memercayai kebohongan bahkan menyembah iblis merah
Fakta kebenaran dapat membuka ingatan Anda
Sehingga mengerti mengapa ada begitu banyak bencana di dunia
Mengapa pengikut Dafa hendak menyebarkan fakta kebenaran
Setelah sadar akan menemukan jati diri sendiri dan terhindar dari penyisihan
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