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Berandal Alam Semesta Lihatlah Bisa Berapa Lama Engkau Merusak 

Langit kelam 

Tak tampak orang di sekitar 

Bertanya pada langit 

Langit tanpa Tao, masih ada siapa sebagai Dewa 

Seandainya saya tidak meluruskan Fa, semuanya adalah debu 

Yang tidak mengakui, semua adalah roh dan hantu pengacau 

Suatu hari saat berambisi besar untuk menang, pasti akan membuat engkau hilang 

tanpa jejak 

30 September 2006 

Masa Depan Ada di Tangan Anda Sendiri 

Meskipun kita tidak saling mengenal 

Semua dalam perlindungan dan belas kasih Sang Pencipta  

Budaya berbeda 

Namun terdapat nilai-nilai universal 

Di akhir zaman, kita semua menantikan Dia menyelamatkan dan menguatkan 

Umat manusia telah tiba pada masa akhir sejarah 

Untuk itu saya memberi tahu anda fakta kebenaran 

Konsep pikiran dan perilaku modern sedang menggerus dan mengikis hakiki manusia 

Ateisme membuat manusia berlari kencang berlawanan dengan Tao 

Teori evolusi sedang membuat kehidupan kehilangan nilainya 

Di antara kebaikan dan kejahatan, Dewa sedang memilih kehidupan 

Perahu Fa penyelamat mulai berlayar, tidak akan ditunda lagi 

2 Januari 2015 

Jalan yang Ditunjuk oleh Dafa 

Anda dan saya walau tidak saling mengenal 

Namun semua tinggal dan makan di atas planet yang sama 

Walau latar belakang berbeda 

Namun ada kesamaan nilai kehidupan  

Umat manusia sudah tiba di masa akhir sejarah 

Semua kehidupan sedang menantikan Sang Pencipta turun ke dunia 

Oleh sebab ini, saya memberi tahu anda fakta kebenaran 

Jangan terbawa dan terikat dengan konsep dan perilaku modern 
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Dewa sedang memilih semua makhluk hidup 

Di antara kebaikan dan kejahatan, diri sendiri yang memutuskan 

Jalan yang ditunjuk oleh Dafa, tidak mengenal hari kiamat 

2 Januari 2015 

Berlayar Menyelamatkan 

Anda sibuk, dia pun sibuk 

Angkat kepala, lihatlah ke sekeliling 

Di balik kabut gelap tersembunyi pandemi besar 

Manusia berada dalam bahaya bencana 

Percaya dengan berita bohong penganiayaan akan menghalangi jalan ke surga 

Konsep pikiran dan perilaku modern tidak dapat dibawa ke surga 

Misi saya adalah memberi tahu manusia fakta kebenaran 

Falun Dafa sedang menyelamatkan manusia 

Memperoleh penyelamatan di tahap akhir adalah yang anda harapkan 

Di tengah ratusan kesibukan, manusia harus merenung sejenak 

Bahtera penyelamat akan segera berlayar, manusia datang ke dunia adalah untuk 

menaikinya 

1 Januari 2016 

Mengapa Datang ke Sini 

Akhir zaman, semua sedang menantikan penyelamatan Sang Pencipta  

Sebelum rusak musnah Dia telah menyebarkan prinsip Fa untuk menyelamatkan 

manusia 

Namun yang dikejar semua orang adalah nama dan kepentingan 

Perjuangan yang dikejar seumur hidup tidak dapat dibawa pergi 

Yang datang dan pergi hanyalah anda 

Di tengah kesibukan, sudah tidak tahu mengapa datang ke sini 

Sebelum turun ke dunia, mayoritas adalah Kaisar dari kerajaan langit sendiri 

Demi menyelamatkan makhluk di atas langit, telah menanggalkan tubuh Dewa 

Kepentingan dan keuntungan di dunia manusia, tidaklah penting 

Mengikat jodoh sakral, mencapai keberhasilan diri sendiri 

Setelah menemukan fakta kebenaran, melangkah keluar dari ilusi 

Mewujudkan harapan anda datang ke dunia, itu barulah kebahagiaan terbesar anda 

5 Januari 2016 
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Apa yang Dimaksud dengan Kepercayaan 

Apa itu kepercayaan terhadap Dewa 

Begitu kuatnya keinginan hati untuk melindungi agama 

Hanya dengan melepas keterikatan, barulah dapat melangkah di atas jalan Dewa 

Dalam perkataan orang suci, baik hati seperti anak domba 

Perang suci adalah perang antara Dewa langit 

Orang yang berperang demi agama adalah membunuh dan mencelakakan kehidupan 

Hati yang tidak Shan, akan memperkuat sifat keiblisan 

Dewa tidak akan membiarkan manusia naik ke kerajaan surga dengan membawa hati 

membunuh 

Apa itu kepercayaan terhadap Dewa 

Lepaskan hati manusia dan niat jahat, kerajaan surga hanya menerima kebaikan 

6 Januari 2016 

Mimpiku 

Saya mempunyai sebuah mimpi yang nyata 

Pada masa akhir zaman Sang Pencipta sedang menyelamatkan badan langit dan 

meluruskan Fa 

Dewa langit yang tak terhitung, turun ke dunia menantikan Nya  

Para pengikut Dafa sedang memberi tahu semua orang bahwa Dafa sedang 

menyelamatkan manusia 

Iblis merah memanfaatkan berita bohong dan keuntungan materi untuk 

mempermainkan manusia 

Secara gila-gilaan melakukan kejahatan, tidak membiarkan manusia naik ke perahu 

penyelamatan 

Di tengah kebaikan dan kejahatan, manusia harus memenuhi sumpah janjinya barulah 

dapat diselamatkan 

Ini adalah bukti untuk diselamatkan 

Dewa meminta saya menyanyikan mimpi ini kepada manusia melalui nyanyian lagu 

9 Februari 2016 

Cita-cita 

Akhir zaman, moralitas telah berubah bentuk 

Gagasan modern sedang berargumentasi dengan Dewa 

Sang Pencipta telah datang menyelamatkan manusia di dunia 
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Namun para pengikut Dafa telah menjadi target penindasan 

Berita bohong lantang digaungkan demi menutupi fakta kebenaran 

Di tengah kepentingan pribadi, orang-orang membantu kejahatan memanen buah 

penderitaan 

Ganjaran buruk bagi yang menganiaya bisa tiba kapan saja 

Carilah fakta kebenaran untuk keluar dari bencana 

Memperoleh penyelamatan kembali ke surga, itu barulah cita-cita anda 

25 Februari 2016 

Petunjuk Jelas 

Kami adalah pengikut Dafa 

Membawa kebaikan dan berkah 

Mengungkapkan fakta kebenaran dan penyelamatan 

Moralitas dunia kian lama kian rendah dan kian kasar 

Gagasan dan perilaku modern membawa racun 

Ateisme merongrong sifat kedewaan 

Teori evolusi itu untuk menghujat manusia dan Dewa 

Saya gunakan suara nyanyian untuk menggambarkan fakta kebenaran 

Menari bersama Dewa membantu anda menyingkirkan kesulitan 

Jangan meninggalkan jalan tradisional dan pergi ke jalan yang berbahaya 

Sang Pencipta sudah menjejakkan kaki di dunia manusia 

Menyelamatkan manusia sebelum bencana tiba, cepatlah bangun dan sadar 

Janganlah bingung, Dialah yang dinanti-nantikan manusia 

Fakta kebenaran terhubung ke langit, jangan ragu lagi 

26 Februari 2016 

Memahami Sepenuhnya Rahasia Langit 

Dari seberang lautan 

Mengapa terus memikirkan anda? 

Itu adalah pusat pelurusan Fa 

Jalur utama budaya warisan Dewa 

Peradaban 5.000 tahun, makna di dalamnya tiada batas 

Pada akhir zaman Sang Pencipta akan membangun kembali kosmos dari sini  

Saat bencana tiba, para pengikut Dafa dapat melebur dalam Fa 

Menyimpang dari jalan Dewa, moralitas akan merosot 
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Dunia yang kacau akan disisihkan Dewa, dihancurkan dalam bencana  

Manusia di dunia mayoritas datang dari atas langit menunggu panggilan Nya 

Memperoleh Fa, membentuk ulang kerajaan surga, membangun kembali kuil suci yang 

baru 

Ini adalah tujuan anda datang menjadi manusia 

Ini adalah realisasi sumpah janji prasejarah anda 

1 Maret 2016 

Para Dewa sedang Merealisasi Sumpah Janjinya 

Saya menggunakan lagu memberi tahu anda, para Dewa sedang merealisasi sumpah 

janjinya 

Adalah rahasia langit yang harus diungkapkan 

Perubahan besar alam semesta sedang terjadi, makhluk hidup sulit terhindar dari 

bencana besar 

Para Dewa turun dari langit ke dunia untuk menjadi manusia,  

Menunggu penyelamatan dari Sang Pencipta, membentuk kembali badan langit 

Setelah berasimilasi dengan Dafa, barulah dapat naik ke bahtera penyelamat 

Dunia manusia adalah sesat, dapat mengubur sifat kedewaan 

Nama-kepentingan-Qing sedang menggoda 

Ateisme muncul dari bencana merah 

Teori evolusi adalah tulisan imajinasi yang dibuat-buat 

Perilaku dan kesadaran modern sedang melangkah ke arah yang berbahaya 

Berita bohong penganiayaan mendorong manusia berbuat dosa terhadap Dewa dan 

sulit membebaskan diri  

Waktu sudah tidak banyak, luar biasa genting 

Tunaikan sumpah janji anda ketika datang ke dunia, jangan membuat kesalahan lagi 

12 Maret 2016 

Mimpi Seorang Pengikut Dafa 

Saya mempunyai sebuah mimpi yang nyata 

Mimpi ini terlalu agung, luar biasa sakralnya 

Di akhir zaman, Sang Pencipta menyelamatkan alam Semesta dan meluruskan Fa 

Langit 

Dewa langit yang tak terhitung, turun ke dunia menjadi manusia untuk menunggu Nya 

Iblis merah melakukan kejahatan, tidak membiarkan manusia naik ke bahtera 

penyelamat 
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Ateisme dan teori evolusi adalah dusta, jangan dipercaya dan diikuti 

Konsep dan perilaku modern sedang melaju ke jalan buntu 

Dalam fenomena kekacauan, Dewa sedang menguji sifat hakiki manusia 

Timbangan langit sedang menimbang hati manusia, antara baik-jahat 

Ini adalah tiket penentuan bisa diselamatkan atau tidak 

Carilah pengikut Dafa untuk memahami fakta kebenaran 

Kenyataan memenuhi mimpiku 

22 Maret 2016 

Menyingkap Ilusi 

Mengapa datang ke dunia 

Jawabannya menyesatkan makhluk hidup 

Menganggap nama-kepentingan sebagai tujuan adalah kesalahan 

Semua berjuang keras untuk menambah timbunan tabungan 

Kedudukan dan harta tidak bisa dibawa pergi 

Bekerja keras seumur hidup, untuk siapa anda berjuang 

Manusia dunia mayoritas berasal dari surga 

Turun ke dunia memperoleh Fa, dan membubung kembali 

Sang Pencipta datang untuk menyebarkan Dafa 

Bahtera penyelamat akan berlayar, bergegaslah naik 

Reinkarnasi berulang kali adalah datang demi hal Ini 

Fakta kebenaran yang disebarkan pengikut Dafa adalah lampu penuntun jalan 

30 Maret 2016 

Jangan Menganggap Dunia Manusia sebagai Kampung Halaman 

Manusia kebanyakan berasal dari Surga 

Jangan hanya fokus pada perebutan nama dan kepentingan 

Saat datang ke dunia tubuh tanpa berbalut apa pun  

Saat pergi melepas kantong kulit, kosong tanpa apa pun 

Ateisme dan teori evolusi memiliki niat tersembunyi di baliknya 

Pemahaman dan perilaku modern membuahkan karma buruk 

Alam semesta akan musnah dalam proses terbentuk, bertahan, rusak, musnah 

Sang Pencipta membuka alam semesta baru, sibuk menyelamatkan makhluk hidup 

Manusia datang ke dunia demi menantikan bimbingan dan penyelamatan Nya 

Dafa yang menawarkan untuk kembali ke surga, telah tersebar luas di dunia 
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Jangan menganggap dunia manusia sebagai kampung halaman 

Mendapatkan Fa dan kembali ke surga sudah anda tunggu sangat-sangat lama  

13 April 2016 

Ramalan sedang Menjadi Kenyataan 

Kampung halaman saya terletak di seberang lautan 

Lima ribu tahun peradaban, maknanya tanpa batas 

Itu adalah garis utama budaya warisan Dewa 

Menurut legenda, Sang Pencipta akan hidup kembali di Timur, membuka jalan menuju 

Dewa 

Ramalan ini telah menjadi kenyataan 

Demi menyelamatkan makhluk hidup, murid-murid Nya ditempa dalam penderitaan 

Manusia di dunia kebanyakan berasal dari surga 

Hanya demi bertemu dengan Nya 

Setelah akhir zaman, watak, moralitas tradisional akan dibangun kembali 

Berpaling dari Dewa, bencana besar akan membawa kejatuhan manusia 

Teori ateis dan evolusi sedang membohongi manusia 

Konsep dan perilaku sekarang bisa membuat orang menjadi makhluk mutan 

Mendapatkan penyelamatan dan kembali ke surga adalah harapan dan niat anda yang 

sesungguhnya 

Reinkarnasi selama puluhan ribu tahun justru demi mewujudkan harapan ini 

17 April 2016 

Lagu Kami 

Membantu Shifu menyelamatkan makhluk hidup 

Tampil di tur pertunjukan adalah misi kami 

Dalam pembelajaran di masa remaja, disertai keahlian dasar tarian 

Waktu lebih banyak adalah untuk pelatihan profesional 

Jiwa meningkat setiap saat seiring Xiulian 

Pemain di atas panggung disambut kegembiraaan dan suara tawa 

Keringat ditukar dengan tepuk tangan bersyukur dan riuh 

Lampu sorot memantulkan cahaya pada titik terang kehidupan 

Kami adalah kehidupan yang beruntung 

Shen Yun adalah sebutan kami 

17 April 2016 
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Kembali adalah Keinginan Anda 

Manusia di dunia kebanyakan berasal dari atas 

Ingatan yang lama terpendam oleh debu 

Mencari kesenangan di dunia bukanlah keinginan anda 

Setelah seratus tahun, ada di mana ketenaran dan keuntungan 

Hanya ada angin menyapu debu 

Sang Pencipta datang untuk menyelamatkan Tiga Talenta1 

Pengikut Dafa memiliki hati yang belas kasih 

Temukanlah mereka, anda dapat diselamatkan 

Kehidupan sedang berbaris untuk naik ke bahtera penyelamat 

28 Juli 2016 

Sumpah Janji Lampau sedang Memanggil 

Kita datang dari bagian dalam alam semesta  

Membuka hati belas kasih 

Membawa pesan, membawa harapan 

Turun ke dunia menunggu Sang Pencipta 

Menciptakan lagi badan langit, menyelamatkan kehidupan di berbagai dunia dalam 

alam semesta 

Membuka lebar pintu surga 

Ini adalah harapan anda dan saya saat datang, namun terkubur 

Tren dunia semakin merosot, sudah tidak suci murni lagi, tidak polos lagi 

Seringkali dikalahkan oleh godaan akan nama, kepentingan dan Qing 

Konsep dan perilaku modern membawa kita semakin lama semakin jauh dari Dewa, 

menuju ke jurang 

Dafa yang menyelamatkan sudah menyebar ke panggung dunia 

Ini adalah harapan dan keinginan yang anda bawa dari masa lampau 

Mencari pengikut Dafa untuk memahami fakta kebenaran, keluar dari kabut kesesatan 

Dengarkanlah panggilan dari surga, melangkah menuju ke jalan Dewa 

21 Agustus 2016 

Dunia Manusia adalah Sesat 

Ada orang yang bertanya kepada saya makna dari Xiulian 

                                                 
1 Tiga Talenta -- Mengacu pada surga, bumi, dan manusia. 
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Saya menemukan kembali diri saya 

Telah mengetahui tujuan menjadi manusia 

Telah memahami ke mana manusia harus pergi 

Manusia dunia banyak yang datang dari badan langit yang jauh 

Datang ke sini demi mendapatkan Dafa yang bisa membuat kehidupan kembali 

membubung  

Pada akhir zaman Sang Pencipta menyebarkan prinsip Fa di dunia manusia 

Di tengah bencana besar dapat menyelamatkan makhluk hidup 

Dunia manusia adalah sesat 

Konsep dan perilaku modern dapat menghancurkan dia, saya dan anda 

Zhen Shan Ren adalah hukum besi alam semesta yang tidak berubah 

Dalam reinkarnasi kita melupakan tujuan datang ke dunia 

Pengikut Dafa sedang menyebarkan fakta kebenaran  

Mereka bisa memberi tahu anda jawaban atas teka teki 

11 September 2016 

Pengorbanan 

Kesedihan dan kemarahan dalam hati 

Setan busuk tidak boleh disisakan 

Kejahatan dari luar dibasmi tuntas 

Kembalikan murid saya, kembalikan ke seluruh perencanaan saya 

26 September 2016 

Pembalasan 

Awan gelap akan buyar 

Zaman sedang berganti 

Saat menindas bagai hewan 

Setelah itu bagaimana 

Saat gila-gilaan otaknya adalah bajingan 

Saat memercayai kebohongan ia sedang diperalat oleh setan 

Saat tamak ia berani menduduki kas negara 

Serigala dan harimau menjadi satu tim 

Lautan nafsu tiada tepi  

Menunggu ditangkap, menunggu diadili 

Setan kelaparan di neraka sedang menunggu bandit yang tamak dan gemuk  
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Dimasak agak remuk di kuali minyak mendidih untuk disantap 

30 September 2016 

Menyebar 

Kami datang dari etnis yang berbeda 

Dewa menyebut kami sebagai pengikut Dafa 

Menyelamatkan makhluk hidup adalah tujuan dari hidup kami 

Kebanyakan orang adalah Dewa yang turun ke dunia, namun sulah lupa 

Demi menunggu Sang Pencipta dan menghindari bencana  

Umat manusia telah sampai pada tebing jurang berbahaya 

Jangan mengikuti perilaku dan konsep modern untuk memberontak 

Jangan meninggalkan jalan yang ditunjuk oleh Dewa 

Saya ingin mengembalikan ingatan sebelum anda datang ke dunia 

Fakta kebenaran yang saya beritahukan kepada anda adalah tangga menuju surga 

Penyelamatan setelah akhir Dharma sedang direalisasi 

Kami sedang menyebarkan informasi ini 

26 November 2016 

Belas Kasih Lebih Besar dari Cinta 

Dalam mata gadis terkandung cinta 

Dia selalu berpura-pura tidak memperhatikan 

Dalam ucapan sang gadis disertai perasaan 

Dalam menyebarkan kebenaranya terus melangkahkan kaki ke depan 

Pengikut Dafa sedang dianiaya 

Bagaimana bisa menarik dia ke dalam kesengsaraan, kekhawatiran dan 

ketidakberdayaan 

Dia hanya bisa menyimpan cinta yang berharga ini di dalam hatinya 

Setiap kali menjumpainya tidak ingin dia pergi terlalu cepat 

Ketika berpisah tak tertahankan ingin mengutarakan isi hati dan harapan kepadanya 

Demi masa depannya yang indah dan dapat diandalkan 

Demi kehidupan dapat terselamatkan 

Dia harus merealisasikan sumpah janjinya kepada Sang Pencipta, tidak mengendur 

dalam menyelamatkan manusia 

10 Desember 2016 
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Memberi Manusia Harapan 

Angin malam membawa kesejukan malam musim panas 

Bintang di langit berkelap-kelip oleh cahaya rembulan 

Manusia dunia kebanyakan datang dari surga 

Menjadi manusia adalah demi menunggu penyelamatan Sang Pencipta 

Saya bersukacita telah berjalan di atas jalan yang Dia tunjuk 

Di dalam Dafa membubung ke atas 

Demi berbagi kegembiraan ini dengan orang-orang 

Supaya orang-orang memahami fakta kebenaran 

Karena dianiaya, pergi jauh meninggalkan kampung halaman 

Saya ingin memberi tahu orang-orang tujuan dari kehidupan 

Saya ingin memberi orang harapan 

28 Desember 2016 

Demi Menyelamatkan Anda Kembali ke Surga 

Saya bepergian di atas panggung dunia 

Dengan lagu menyanyikan fakta kebenaran 

Menari bersama Dewa membuka jalan surga 

Memulihkan moralitas tradisional adalah kemuliaan 

Kebanyakan orang telah lupa bahwa mereka datang dari surga 

Menunggu Sang Pencipta menciptakan alam semesta baru agar diselamatkan kembali 

ke surga 

Dafa yang menyelamatkan manusia sudah menyebar di dunia 

Nama dan keuntungan yang tak ingin dilepas menggenggam hati manusia 

Konsep dan perilaku modern menentang Dewa  

Menganiaya pengikut Dafa adalah agar manusia menghujat Dewa 

Berbuat dosa terhadap Dewa mengubur diri sendiri 

Mempertahankan kebaikan adalah jaminan dari harapan 

Yang saya nyanyikan adalah fakta kebenaran 

Yang diberikan kepada anda adalah harapan 

Tahun 2017 

Kembali ke Surga Bergantung pada Penyelamatan-Nya 

Reinkarnasi benar-benar ada dalam kehidupan manusia 
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Saya adalah siapa dalam kehidupan demi kehidupan itu 

Dari mana kita berasal 

Kapan kita akan kembali 

Kehidupan mengapa harus bereinkarnasi 

Matahari, bulan, bintang, sungai pergi dan kembali siapa yang melakukan 

Pengikut dafa mengatakan semua ini diciptakan oleh Sang Pencipta 

Manusia, Dewa dan materi adalah mahakarya-Nya 

Jawaban ini menembus ke dalam telinga bagaikan halilintar 

Makhluk hidup bisa ke surga bergantung pada penyelamatan-Nya 

Tahun 2017 

Mengapa Menghendaki Anda Mendengar Fakta Kebenaran 

Meskipun Penganiayaan sangat serius  

Yang kami pikirkan adalah kehidupan 

Betapapun sengsaranya, pengikut Dafa tetap berada di atas jalan Dewa 

Kebohongan menghujat Dewa, yang dicelakai adalah rakyat 

Untuk menyelamatkan lebih banyak kehidupan 

Di bawah tekanan memberi tahu fakta kebenaran untuk anda dengarkan 

Anda datang ke dunia juga demi menunggu Fa yang menyelamatkan 

Menghapus karma, membentuk kembali tubuh Dewa, barulah kembali ke surga 

Hanya saja realitas telah menyesatkan mata anda  

Memahami fakta kebenaran anda baru bisa melihat jelas kehidupan 

Tahun 2017 

Menyampaikan Fakta Kebenaran 

Kami datang dari negara yang berbeda 

Kami datang dari penjuru dunia 

Pengikut dafa adalah sebutan kami 

Untuk misi yang sama 

Demi menyelamatkan makhluk hidup dari berbagai lapisan masyarakat 

Memanggil kembali ingatan kehidupan anda 

Memberi tahu anda kebenaran adalah tangga menuju surga 

Umat manusia telah tersesat menuju jalan yang berbahaya 

Jangan terbawa oleh konsep modern 

Jangan menyimpang dari jalan yang ditunjuk Dewa 
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Nubuat akhir zaman sedang digenapi 

Sang Pencipta meminta saya untuk menyebarkan fakta kebenaran 

Tahun 2017 

Kembali ke Surga 

Langit luas 

Bumi tanpa batas 

Sewaktu datang tidak terlihat jalan 

Pada akhir zaman Sang Pencipta turun dari surga meluruskan Fa 

Fa alam semesta telah lurus, langit dan bumi baru bisa abadi 

Para Dewa turun ke dunia menjadi manusia demi hal ini, merasakan pahit getir 

Memperoleh Fa, membentuk kembali tubuh Dewa dan kembali ke surga 

Bereinkarnasi melewati banyak tempat dalam waktu yang panjang 

Waktu sudah lama berlalu, harapan pun terlupakan, hanya sibuk untuk urusan duniawi 

Dafa sedang disebarkan 

Fakta kebenaran ada di sisi anda 

Setelah Falun berputar alam semesta menjadi lurus 

Perahu penyelamat segera berlayar untuk kembali ke surga 

20 Januari 2017 

Memperbarui 

Anda, saya adalah Dewa yang datang dari surga yang berbeda 

Masa lalu sedang rusak dan musnah, alam semesta baru sedang dilahirkan 

Setelah akhir zaman demi untuk masuk ke badan langit baru dari Sang Pencipta 

Puluhan ribu raja dan penguasa turun ke dunia menjadi manusia 

Alam semesta lama tercerai-berai, turun menjadi debu 

Iblis jahat mengacaukan dunia dan dunia menjadi lebih keruh 

Ateis dan teori evolusi adalah ilmu pengetahuan palsu, teori yang tidak berdasar  

Yang dicampakkan oleh konsep dan perilaku modern adalah hati nurani 

Berapa orang yang sadar, berapa orang yang putus asa,  

Berapa orang yang mendorong dan membantu arus melakukan hal buruk 

Pengikut Dafa menyebarkan fakta kebenaran 

Fakta kebenaran menembus ke pintu surga baru 

28 Januari 2017 
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Jangan Bimbang lagi 

Kita adalah pengikut Dafa 

Penindasan adalah demi mengelabui manusia 

Menutupi fakta kebenaran barulah tujuannya 

Badan langit memiliki kesulitan, sedang tercerai-berai 

Sang Pencipta menciptakan alam semesta baru, membangun langit dan bumi yang 

baru 

Manusia dunia kebanyakan adalah reinkarnasi dari Dewa yang menghindari bencana 

Reinkarnasi berulang kali menantikan penyelamatan-Nya agar tidak dicampakkan 

Ateis dan teori evolusi menentang-Nya 

Konsep dan perilaku modern sedang merusak generasi muda 

Sebelum turun ke dunia, semua mempunyai sumpah janji, anda sudah lupakan 

Saya sedang menggugah ingatan anda 

Falun Dafa sedang disebarkan, adalah harapan yang diberikan-Nya kepada manusia  

Realisasikan sumpah janji anda, jangan bimbang lagi 

6 Maret 2017 

Penyelamatan di Depan Mata 

Kami mengemban dekret Sang Pencipta  

Dalam menyelamatkan manusia, pengikut Dafa berupaya sekuat tenaga 

Manusia dunia mayoritas adalah Dewa yang bereinkarnasi ke bumi manusia 

Menantikan penyelamatan dan terbentuknya alam semesta baru 

Dalam perubahan besar, endapan debu akan muncul ke permukaan 

Maniak yang telah bermutan, baru berani menganiaya para pengikut-Nya 

Berita bohong iblis merah bertujuan agar manusia tidak bisa memperoleh 

penyelamatan 

Paham ateis dan teori evolusi adalah tipu muslihat yang mengelabui manusia 

Konsep dan perilaku modern telah meninggalkan kemanusiaan 

Sebelum datang ke dunia telah bersumpah, namun manusia telah lupa 

Falun Dafa adalah jalan kembali ke surga, penyelamatan ada di depan mata 

Begitu takdir pertemuan berlalu, pintu surga akan segera ditutup 

7 Maret 2017 

Jangan Mengikuti Iblis Merah lagi 

Badan langit menua di tengah proses Terbentuk-Bertahan-Rusak-Musnah 
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Manusia dunia mayoritas berinkarnasi dari Dewa, mencari Sang Pencipta sebelum 

bencana besar 

Memperoleh Dafa membangun kembali tubuh Dewa adalah harapan saat anda datang 

kemari 

Dunia manusia penuh bahaya, dalam kesesatan ada berapa yang dapat 

mempertahankan watak hakiki? 

Semua tahu partai jahat tidak baik 

Namun saat dusta menekan pengikut Dafa, semua mengikutinya lagi 

Tahu partai jahat sedang merusak kebudayaan tradisional  

Namun saat ia memfitnah sejarah, mengapa malah memegang kakinya? 

Iblis merah demi membuat rakyat Tiongkok musnah tak tertolong lagi, 

Terlebih dahulu menghancurkan budaya dengan perilaku yang tak senonoh, anda 

dibuatnya jatuh terperosok 

Kemudian dengan menggunakan iblis cabul, anda dibuat kenyang oleh seks-Qing-

nama-kepentingan 

Sebelum bencana besar tiba, saya tetap ingin anda mendengarkan fakta kebenaran  

Karena sebelum turun ke dunia, sumpah janji anda adalah menggunakan jiwa sebagai 

jaminan 

15 Maret 2017 

Memahami Rahasia Langit 

Sang Pencipta telah menciptakan kehidupan, alam semesta, surga 

Kemampuan dan kekuasaan para Dewa di berbagai tingkat, diberikan oleh-Nya 

Badan langit akan musnah mengikuti proses Terbentuk-Bertahan-Rusak-Musnah 

Dia akan bangun kembali alam semesta baru, sibuk menyelamatkan manusia 

Mayoritas manusia adalah Dewa yang bereinkarnasi, di tengah bencana besar 

memohon perlindungan-Nya  

Reinkarnasi berulang kali menantikan penyelamatan-Nya, harapan yang sudah sangat 

lama  

Kini Dia telah datang ke dunia menyebarluaskan Dafa yang menyelamatkan manusia  

Jangan terlalu terseret oleh nama-kepentingan-Qing 

Konsep pikiran dan perilaku modern sedang membuat manusia mutan dan kehilangan 

keberuntungan 

Paham ateis dan teori evolusi adalah pelayaran menyesatkan yang tak bertepi 

Panggilan untuk kembali ke surga ada di sisi anda 

Carilah pengikut Dafa untuk memahami kebenaran, bukalah pintu hati anda 
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Mereka adalah raja masa depan, satu-satunya yang mampu membawa makhluk hidup 

melewati pintu surga 

25 Maret 2017 

Fakta Kebenaran Saya Sebar dan Nyanyikan 

Kami mengadakan pertunjukan keliling di berbagai panggung dunia 

Melalui lagu dan tari, fakta kebenaran kami sebar dan nyanyikan 

Manusia sekarang mayoritas berasal dari surga 

Karena Sang Pencipta akan membuka pintu surga yang baru 

Dia menciptakan semesta baru, menyebarkan Dafa, membabat ilalang dan membelah 

ombak 

Menyelamatkan makhluk hidup dan menyapu bersih endapan debu 

Jalan yang tradisional diciptakan Dewa demi manusia 

Konsep pikiran dan perilaku modern, makin lama makin jauh meninggalkan Dewa 

Paham ateis dan teori evolusi telah terjerat oleh tipuan iblis 

Yang saya nyanyikan adalah fakta kebenaran 

Anda telah lupa bahwa setiap orang yang datang ke dunia mempunyai sumpah janji 

Para pengikut Dafa adalah utusan Dewa 

Memberikan anda harapan saat menghadapi penganiayaan 

9 Desember 2017 

Pada Akhirnya adalah Kembali ke Surga 

Setiap kali saya menatap bintang di langit 

Tanda tanya selalu muncul di benak saya 

Kehidupan datang reinkarnasi berulang kali, siapa yang kendalikan? 

Lahir-Tua-Sakit-Mati, siapa yang menentukan waktunya? 

Sejak saya telah Xiulian Gong dari Dafa 

Saya jadi paham, mengapa hidup manusia datang-pergi tergesa-gesa 

Kehidupan bukan untuk bertarung demi nama-kepentingan-Qing 

Jangan lagi beradu demi perolehan dan kehilangan dalam hidup manusia 

Konsep pikiran dan perilaku modern adalah jalan mati yang buntu 

Menantang moralitas manusia adalah bentuk serangan kejahatan 

Kami sedang menanti penyelamatan Sang Pencipta, pada akhirnya adalah kembali ke 

surga 

30 Desember 2017 
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Jawaban Misteri 

Langit berangsur cerah 

Angin tidak berhenti 

Mengklarifikasi fakta adalah sumpah janji saya kepada Sang Pencipta  

Saat dingin membeku - panas terik pun tak pernah berhenti 

Di akhir zaman, Dafa sedang menyelamatkan manusia, cepatlah sadar 

Saya ingin menyebarkan berita baik kepada masyarakat luas 

Ini adalah penantian manusia di dunia di setiap kehidupannya 

Ini adalah nasihat berulang kali dari para leluhur 

Eksistensi umat manusia adalah demi ikatan emosi Ini 

Pengikut Dafa sedang menunjukkan dengan jelas jalan ke surga  

Manusia dunia mayoritas adalah Dewa yang turun ke dunia 

Reinkarnasi berulang kali selama jutaan tahun adalah demi perjalanan ini 

Tahun 2017 

Kerinduan 

Jauh dari harumnya kampung halaman 

Terpisah dari orang yang dikasihi 

Manusia dunia mayoritas adalah Dewa yang datang menjadi manusia 

Sang Pencipta sudah datang menyelamatkan manusia, kembali ke surga cakrawala 

suci 

Dikarenakan menyebarkan artikel mengenai fakta kebenaran 

Lalu dianiaya dan berkelana jauh dari kampung halaman 

Dalam kondisi mengembara, tidak memiliki pakaian yang bagus  

Tidak dapat mengirim selembar pun foto yang indah  

Dalam kerinduan, mata memandang cahaya bulan 

Pesan hangat sering kali menemani harumnya mimpi 

Tahun 2017 

Rahasia Manusia Datang ke Dunia 

Pengikut Dafa mengemban dekret dari Dewa 

Dalam menyelamatkan semua makhluk, berupaya sekuat tenaga 

Semesta lama tercerai berai, para Dewa menghindar dari bencana 

Manusia dunia mayoritas adalah Dewa yang turun ke bumi manusia 

Menantikan Sang Pencipta membukakan alam semesta baru 
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Dalam perubahan besar, endapan debu akan muncul ke permukaan 

Jangan sampai dikelabui oleh berita bohong iblis merah 

Tidak membiarkan manusia memperoleh penyelamatan, itulah tujuannya 

Ateisme dan teori evolusi adalah tipuan yang mengelabui manusia 

Konsep pikiran dan perilaku modern sedang mencampakkan jalan balik ke surga 

Pintu surga dari alam semesta baru belum ditutup 

Penyelamatan para pengikut Dafa ada di depan mata 

Yang saya nyanyikan adalah fakta kebenaran, rahasia manusia dunia 

Tahun 2018 

Menyanyikan Fakta Kebenaran untuk Anda 

Kami semua adalah pengikut Dafa 

Penganiayaan adalah bertujuan agar anda menjadi bingung dan linglung 

Demi menutupi fakta yang sebenarnya, itulah motifnya 

Badan langit mengalami bencana, sedang tercerai berai, akhir zaman akan kosong nihil 

Sang Pencipta menyelamatkan semua makhluk, menciptakan alam semesta baru, 

menebus dosa manusia 

Manusia dunia mayoritas adalah reinkarnasi para Dewa, menantikan penyelamatan-

Nya dengan menyingkirkan bencana 

Paham ateis dan teori evolusi adalah memasukkan racun 

Konsep pikiran dan tindak tanduk modern akan mendorong hakiki manusia seluruhnya 

sirna 

Sebelum turun ke dunia telah bersumpah, hanya saja manusia telah tenggelam ke 

dalam keduniawian 

Berharap lagu saya dapat mendorong pikiran lurus anda muncul kembali 

Sejati-Baik-Sabar adalah jalan pulang 

Tunaikanlah janji anda untuk melangkah di jalan pulang 

Tahun 2018 

Fa Penyelamat 

Sebelum bencana besar, turun ke dunia dengan mendekap janji dan keyakinan  

Membawa harapan dari kehidupan bereinkarnasi dan menanti  

Karena saat-saat itu Sang Pencipta akan hadir 

Dalam kesesatan kita tidak lagi suci dan pengasih 

Melupakan sumpah janji dan melukai diri dalam keuntungan, nama dan Qing 

Konsep dan perilaku modern sedang melangkah menuju jalan berbahaya 
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Teori ateis dan evolusi adalah gangguan dari iblis merah 

Fa Penyelamat sedang disebarkan, ingin mendapatkan harus cepat  

Saya menyanyikan fakta kebenaran atas utusan Sang Pencipta 

Sebab mendapatkan Fa dan balik ke surga adalah sikap hati anda saat datang 

Tahun 2018 

Menunjukkan Jalan Harapan kepada Anda 

Dalam hembusan angin dingin saya berdiri di jalan memanggil anda 

Bukan menyebarkan agama kepada anda 

Pada akhir zaman Dafa sedang menyelamatkan 

Hanya ingin anda dapat melihat materi kebenaran 

Dewa sedang memilih kehidupan, mengapa tidak mau 

Brosur ini dapat menyelamatkan jiwa, menyingkirkan kesulitan 

Kebohongan penganiayaan telah meracuni terlalu banyak kehidupan 

Balasan kejahatan yang diakibatkannya akan tiba sewaktu-waktu 

Karena ini saya tidak takut ditindas dan tidak takut menderita 

Ini adalah belas kasih pengikut Dafa 

Ini adalah timbulnya sifat kedewaan untuk saling memberi tahu 

Bukan demi mendapatkan balasan dari anda 

Melihat anda memahami kebenaran saya benar-benar bisa terseyum 

Bahtera Fa penyelamat akan mengangkat jangkarnya 

Adalah Sang Pencipta yang meminta saya menunjukkan jalan harapan kepada 

manusia 

Tahun 2018 

Anda akan Mencari Fakta Kebenaran bila Memahami 

Semua orang berlari ke sana kemari sibuk dengan nama dan kepentingan 

Reinkarnasi berulang kali berganti kantong kulit 

Hidup tergopoh-gopoh, siapakah saya 

Merah di kehidupan lalu, kini putih, turun ke dunia tidak tahu hitam dan kuning 

Harta seumur hidup tidak bisa dibawa pergi 

Ratusan tahun kemudian membuat rumah dari tanah lagi 

Kebanyakan Manusia datang dari surga 

Karena Sang Pencipta menyebarkan Fa menolong kemusnahan 

Konsep perilaku modern tidak baik 
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Teori ateis dan evolusi semua menyembunyikan maksudnya 

Yang saya nyanyikan adalah fakta kebenaran 

Bahtera penyelamat yang akan balik ke surga akan mulai berlayar 

Tahun 2018 

Vila Longquan yang Indah 

Di sanalah tempat saya tumbuh dewasa 

Gunung dan air yang hijau, kicauan burung dan keharuman bunga  

Tempat ibadah dan ruang suci, bunyi kerincingan di tugu  

Pelajar belia dalam kelas yang elegan dan berbakat meninggalkan keharuman 

Mendidik pemain Shen Yun yang tiada duanya di dunia 

Lagu riang, kata-kata jenaka dan membaca buku, tarian indah dan suara kecapi 

tersebar ke mana-mana 

Tanah suci negara Dewata di dalam dunia yang kacau 

Tahun 2018 

Jangan Memutuskan Jalan ke Surga 

Sebenarnya semua manusia sedang menantikan kedatangan Sang Pencipta 

Reinkarnasi berulang kali adalah untuk menanti dan menjaga kebajikan 

Dalam kesesatan melupakan misi, tersesat dalam ilusi 

Konsep dan perilaku yang distorsi dapat memutuskan jalan ke surga 

Teori ateis dan evolusi adalah iblis sedang menantang Dewa 

Kebanyakan orang adalah Dewa yang turun ke dunia menunggu panggilan Sang 

Pencipta 

Dia meminta kita tidak boleh tidak peduli ketika menyelamatkan makhluk hidup 

Karena surga yang tak terhitung banyaknya sedang menunggu raja mereka keluar dari 

kesulitan 

Yang saya nyanyikan adalah fakta kebenaran, anda sendiri yang memutuskan.  

Jalan ke surga jangan terjegal oleh keterikatan yang menyimpang 

14 Februari 2018 

Mayoritas Manusia adalah Reinkarnasi dari Dewa 

Saya menggunakan suara nyanyian memberi tahu anda fakta kebenaran 

Sebelum bencana besar, Sang Pencipta tengah membentuk kembali badan langit 
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Mayoritas manusia adalah inkarnasi dari Dewa yang mengungsi kemari 

Di akhir zaman Dia meminta kita menyelamatkan manusia 

Perangkap akan nama, kepentingan dan Qing tiada batas 

Tidak percaya kata-kata yang dikatakan Dewa adalah prinsip iblis 

Kesadaran dan perilaku modern melukai diri sendiri 

Memahami kebenaran akan dimurnikan oleh-Nya 

Saya sedang membuka kecerdasan anda 

Dikarenakan anda memiliki dasar Dewa 

21 Maret 2018 

Melihat dengan Jelas Bukan Ilusi 

(artikel revisi) 

Rembulan terang sering ada 

Saat mabuk, jangan bertanya pada surga 

Istana di surga sulit dilihat manusia 

Malam ini adalah akhir tahun 

Yang tertiup angin adalah tanah 

Yang bernyali kecil takut ketinggian dan dingin 

Mendaki ke atas melihat rembulan terang 

Dewi Chang-e berada di dunia 

Melihat rembulan sulit untuk kembali 

Akhir zaman ada bencana besar 

Siluman katak sedang gila-gilaan 

Gelombang merah tidak akan bertahan lama 

Fa segera meluruskan dunia 

Saat itu mendaki ke atas rembulan tampak lebih bulat 

Tahun 2019 

Persembahan untuk Orang Mati2 

Iblis jahat dan setan busuk membuat anda gila-gilaan 

Akhir zaman segala hal akan dibayar berlipat ganda 

Coba lihat masih berapa hari engkau bisa berulah 

Raja di luar langit menumpas rata alam semesta  

                                                 
2 Berjaga terus di samping orang mati atau sekarat; memberikan persembahan kepada roh orang mati. 
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27 September 2006 

Penampilan Bidadari 

Bidadari terbang turun, alam dan musik surgawi mengiringi  

Menari dengan gaun panjang di hamparan bunga kuning dan rumput hijau  

Membawa lotus berembun, sejernih es dan sebersih giok 

Yang tidak dapat ditemukan di dunia yang keruh 

Menampilkan gaya bidadari membantu Shifu menyelamatkan manusia 

Bintang-bintang tersipu malu menutup wajah dengan gaun 

Diri sendiri memimpin dengan sikap anggun berkeliling dunia 

Kelak mengikuti Shifu terbang mengendarai awan 

22 Oktober 2015 

Jalan Dewa Ada di Dekat Anda 

Jalan Dewa menembus surga 

Dafa sedang disebarkan 

Manusia datang adalah demi hal ini 

Uang sedang menghalangi jalan mereka 

Tidak percaya bahwa Dewa telah datang ke dunia 

Fakta Kebenaran ada di sisi anda 

Nama, kepentingan, Qing bagai ilusi 

Bila kehilangan kesempatan akan sangat menyesal 

Hal dalam kehidupan tidaklah menentu 

Datang dan pergi tanpa membawa apa pun 

Dewa meminta saya memanggil anda 

Perahu penyelamat sudah akan mengangkat sauh 

23 Oktober 2015 

Yang Mengenal Jalan adalah Orang Bijak 

Jalan surga ada di depan mata 

Mengapa tidak tampak 

Datang ke dunia sudah ratusan ribu tahun 

Tiada henti mencari jalan 

Nama dan kepentingan menyesatkan mata orang 
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Di akhir zaman pikiran yang baik sangat sedikit 

Berapa orang dapat menyadari 

Yang mengenal jalan adalah orang bijak 

24 Oktober 2015 

Berapa Orang yang Terbangun 

Sebaik apa pun hal-hal di dunia tidak menentu 

Yang suci bersih indah ada di surga 

Kemakmuran ratusan tahun tidak bisa dibawa pergi 

Sibuk memperjuangkan nama dan kepentingan demi siapa 

Kebanyakan Dewa datang terlalu lama sebagai manusia 

Menanti Sang Pencipta menyelamatkan lagi dari kemusnahan 

Menghilangkan karma membentuk tubuh Dewa 

Dunia anda menyambut Raja yang baru 

Tahun 2016 

Menari dengan Elegan 

Bidadari terbang melayang turun dari langit kesembilan 

Kuntum-kuntum bunga yang indah membawa embun segar 

Selendang panjang bergulung-gulung bagai gulungan pelangi 

Bayangan elok penampilan dewi yang berkeliling di dunia fana 

Menari dengan lengan lebar diiringi suara nyanyian 

Berjalan ringan bagai air, awan dan kabut 

Membantu Shifu menyelamatkan manusia memainkan peran dulu dan kini 

Menari dengan elegan budaya warisan Dewa 

2 Januari 2016 

Pertunjukan Apsara Terbang 

Sebuah rembulan terang tergantung di alam semesta 

Pertunjukan para penari di gedung megah dengan ruang luas 

Menyinari langit dan bumi pemandangan menjadi lebih kental 

Menari dengan langkah gemulai lengan mengembang 

Apsara terbang tampil berputar berbalik mengembang menarik 
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Dengan jubah pelangi melompat tegak dengan indah bagai burung wallet  

Musik mengiringi tarian dan nyanyian, tarian bagai musik 

Gaya tubuh mengeluarkan irama tubuh, menjadikannya lebih harum 

2 Januari 2016 

Dafa sedang Menyelamatkan Manusia 

Reinkarnasi berulang kali sudah terlalu lama 

Jalan Dewa sulit ditemukan, tiada henti bermimpi 

Hanya karena tersesat terlalu dalam di dunia manusia  

Perjuangan nama dan keuntungan terbuang di masa yang akan datang 

Di akhir zaman badan langit akan ada bencana besar 

Puluhan ribu raja dan penguasa semua khawatir 

Sang Pencipta memutar balik langit dan bumi 

Menyebarkan Fa menyelamatkan kehidupan berkultivasi ulang 

Para Dewa turun ke dunia menunggu penyelamatan Fa 

Dafa disebarkan puluhan musim gugur 

Makhluk hidup cepatlah sadar carilah kebenaran 

Kembali ke surga, jangan terbelenggu oleh nama dan keuntungan 

5 Februari 2016 

Apa yang Dicari dalam Kehidupan 

Pertunjukan besar kehidupan diperankan sendiri 

Berjuang demi nama dan keuntungan tidak takut akan bahaya 

Semua yang diperoleh sepanjang hidup akan ditingggalkan untuk siapa 

Saat datang telanjang bulat, pergi dipendam dengan tanah 

Bila kalah, dalam kehidupan akan kehilangan De 

Dengan pergi membawa karma, ganti rugi tidaklah sedikit 

Mendapatkan penyelamatan dan kembali ke surga adalah harapan yang 

sesungguhnya 

Telah lupa datang ke dunia untuk mencari buku pusaka 

Dafa penyelamat sudah sedang disebarkan 

Perahu penyelamat akan mengangkat sauh tepat waktu 

Pengikut Dafa menyebarkan fakta kebenaran 

Kembali ke surga, cepatlah kejar waktu 

9 Februari 2016 
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Hanya demi Makhluk Hidup Dapat Terselamatkan 

Angin kencang, ombak besar, iblis merah tergila-gila 

Mengelabui makhluk hidup selama ratusan juta tahun 

Percaya pada kebohongan terisi pikiran jahat 

Kehidupan yang diracuni terjerat oleh iblis 

Pengikut Dafa tidak takut akan bahaya penindasan 

Memikul tanggung jawab penyelamatan makhluk hidup 

Dafa berasal dari Sang Pencipta 

Menyadarkan manusia demi mendapatkan Fa kembali ke surga 

Penindasan adalah untuk menipu manusia di dunia 

Menyemburkan Asap penyesatan, agar tidak mendapatkan penyelamatan 

Menyelamatkan manusia di tengah kesulitan, waktu sangat mendesak 

Meskipun pengikut Dafa mengalami penderitaan, namun tekadnya semakin kuat 

Hanya demi makhluk hidup dapat terselamatkan 

Fakta kebenaran tersebar di seantero langit dan bumi 

9 Februari 2016 

Manusia Datang demi Hal Ini 

Kebanyakan manusia di dunia adalah Dewa di atas langit 

Indah dan sakral, Fa tiada tepi 

Setelah terbentuk, bertahan, rusak, kemusnahan semakin mendekat 

Menciptakan lagi langit dan alam semesta, siapa yang memikul tanggung jawab? 

Sang Pencipta hadir meluruskan langit dan bumi 

Memohon penyelamatan, para Dewa turun ke dunia manusia 

Sekali memasuki kesesatan, sumpah janji lantas terlupakan 

Terikat akan nama dan kepentingan, terjerat oleh Qing 

Sanak keluarga yang suci di dunia surga mengharapkan penyelamatan anda 

Bergegaslah temukan fakta kebenaran menerobos asap kesesatan 

Pengikut Dafa sedang menyelamatkan manusia 

Memahami fakta kebenaran jalan akan menuju ke surga 

14 Februari 2016 

Dewa sedang Menari 

Suara nyanyian dan tarian gemulai mencerminkan kondisi alam Dewa 
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Kebaikan dan keindahan murni mewujudkan sifat hakikinya 

Dewa-dewi langit terbang berputar-putar turun dari langit kesembilan 

Kegemerlapan warna yang indah menyelimuti langit dan bumi  

Gaun panjang terbang melayang, kaki menapak dengan ringan 

Kedua lengan baju lebar berputar bagaikan terhenti tak bergerak 

Melompat berputar bersalto beralih, semua terdapat di Fei Tian 

Di dunia manusia siapa yang berani menyebut dirinya sebagai bintang tari 

15 Februari 2016 

Pengikut Dafa tidak Bersedia Meninggalkan Anda 

Setelah Terbentuk, bertahan, dan rusak, kemudian menyusul musnah 

Hukum Badan Langit membuat puluhan ribu raja merasa khawatir 

Sang Pencipta sedang memutar balik alam semesta 

Dafa menyelamatkan makhluk hidup dengan dimulainya berkultivasi lagi 

Para Dewa turun ke dunia untuk memperoleh Fa 

Bereinkarnasi dari satu tempat ke lain tempat tersesat selama ribuan tahun 

Berjuang dan bergulat demi nama dan kepentingan, melupakan sumpah janji semula 

Dunia manusia sulit ditempuh, namun masih tiada henti bermimpi 

Iblis merah melakukan kejahatan, menutupi fakta kebenaran 

Ingin kembali ke surga, jangan disekap oleh kebohongan 

Wahai makhluk hidup cepatlah sadar, Dewa telah tiba 

Para pengikut Dafa tidak ingin meninggalkan Anda 

22 Maret 2016 

Pengikut Dafa sedang Melakukan Penyelamatan 

Sungai besar mengalir ke Timur tidak akan memutar kembali 

Waktu bagaikan air mengalir, sulit untuk ditahan 

Reinkarnasi berpindah-pindah tempat, di manakah tepinya 

Jalan untuk kembali ke surga, kapankah diajarkan 

Alam semesta diperbarui, bencana besar akan tiba 

Sang Pencipta datang mendirikan altar Fa 

Menciptakan kembali langit dan bumi, menyelamatkan makhluk hidup 

Manusia di dunia kebanyakan adalah Dewa yang turun ke dunia fana 

Demi menyelamatkan kehidupan langit, datang menemui Sang Penguasa 

Memperoleh Fa, menciptakan kembali diri sendiri lalu balik pulang 
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Konsep pikiran modern telah mengubah manusia 

Ajaran ateis telah menutupi fakta kebenaran 

Teori Evolusi adalah doktrin palsu, adalah kebohongan 

Demi nama, kepentingan dan Qing, terjerat dalam kesesatan 

Para pengikut Dafa sedang menyelamatkan manusia 

Melenyapkan kebingungan dan menjebol kesesatan, naik ke atas bahtera penyelamat 

2 Juli 2016 

Bermimpi Pulang Kembali ke Kota Chibi 

Demi tanah air saya bertempur di medan pertempuran 

Arwah pahlawan yang gagah berani semangatnya tinggi, tulus dan kuat 

Sekali lagi kembali ke pertempuran Chibi 

Kebudayaan Tionghoa tidak akan binasa 

22 Juli 2016 

Sebuah Pertunjukan Milenium 

Bayangan tubuh nan indah mengikuti tiupan angin menjejakan kakinya di atas Dawai 

sembilan senar 

Sekelompok dewi berpakaian lengan panjang terlihat sangat anggun 

Gaun hijau melayang-layang bagaikan pohon Willow di kota Chang An 

Pakaian warna-warni para penari bagaikan pohon lotus tertiup angin 

Wajah wanita cantik berpakaian warna-warni memenuhi panggung pertunjukan 

Sebelum pertunjukan selesai, dayang istana bulan 

Menyanyi dan menari berputar-putar menebarkan embun manis 

Selesai menonton barulah tahu inilah yang dinanti-nanti selama ribuan tahun 

26 Oktober 2016 

Menanti Ribuan Tahun 

Dewa langit turun melayang mengayunkan diri dengan ribuan gaya 

Rambut digulung membentuk sanggul dewi tampak molek dan cerdik 

Gaya menarik gerakan maju dan mundur ribuan bentuknya 

Dengan tersenyum menurunkan sorot matanya bagaikan bunga tersipu malu 

Bersalto dan berotasi dengan tubuh tegak lurus terlihat amat ringan 



28 
 

Langkah demi langkah kelihatan sudah akan berhenti namun daya tariknya tetap 

bekelanjutan 

Nyanyian dan tarian telah membangkitkan sifat hakiki manusia 

Sesungguhnya pertunjukan tersebut telah dinanti-nati selama ribuan tahun 

27 Oktober 2016 

Sadar setelah Menonton 

Istana langit dipenuhi dengan maha kecermelangan dan rasa amat keramat 

Gaya Dewa terbang dan menari berlanjut seiring ayunan musik 

Ketenangan dan kedamaian merabah seluruh angkasa serta menyinari alam semesta 

Dayang langit dengan lemah gemulai melangkah ringan dan lincah 

Gaun panjang yang melayang bagaikan Merak membentangkan bulu 

Ketika melakukan gerakan salto lengan panjangnya bagaikan dua sayap yang 

terbentang melingkar 

Lagu Dewa yang keramat mempertunjukkan fakta kebenaran 

Setelah menonton Shen Yun barulah paham telah memperoleh penyelamatan 

27 Oktober 2016 

Kandungan Makna Pertunjukan 

Bodhisattva, Dewa langit turun dari angkasa tingkat sembilan 

Paras dan gerak tubuh Dewi cantik bagaikan syair bagaikan lukisan 

Menari gemulai berputar melayang memperlihatkan gerakan tubuh yang menarik 

Membentangkan pita baju di kedua lengan bagaikan sayap pendekar Dewa 

Wanita langsing jelita dengan pinggang menggoyangkan lengan yang panjang 

Bagaikan burung Fonik warna-warni membentangkan kedua sayapnya, merupakan 

teknik pergerakan tubuh yang piawai 

Dewa menggunakan keramat yang luar biasa menyoroti langit dan bumi 

Setelah menonton barulah tahu kandungan makna pertunjukan 

27 Oktober 2016 

Memilih Rakyat yang Baik 

Dewi jelita menari gemulai diiringi suara genderang dan dawai 

Pakaian putih bersih melayang-layang menampilkan adat-istiadat kuno 

Gerakan yang lembut menarik dan warna yang gemerlapan tampil di tengah iringan 

suara musik yang merdu 
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Dayang istana surga bersalto dan berotasi dengan berdiri tegak 

Alam sejagat bergerak kembali lurus menebarkan embun manis 

Seluruh pertunjukan yang memesona dan melimpah-ruah akhirnya kembali tercermin 

pada kekaisaran Dinasti Han dan Qin 

Siapa tahu pertunjukan Shen Yun sedang melakukan penyelamatan 

Para Dewa sudah mulai melakukan pemilihan rakyat yang baik 

27 Oktober 2016 

Direalisasi Lebih Awal 

Sang Pencipta telah datang ke dunia 

Segala materi di langit dan bumi sedang berubah drastis 

Makhluk hidup semua sedang mencari-Nya 

Kebohongan iblis merah telah mengelabui manusia 

Tidak membiarkan manusia mengetahui fakta kebenaran 

Mendorong manusia ke sisi berlawanan 

Berbuat dosa pada Dewa sangatlah berbahaya 

Bila tidak ada harapan diselamatkan akan terjebak dalam bahaya 

Langit berubah, bumi berubah, manusia berganti 

Harapan tujuan datang ke dunia direalisasi lebih awal 

28 Desember 2016 

Mutlak Tidak Disisakan 

Seberkas cahaya terang rembulan menyinari pertengahan musim gugur 

Iblis merah mengacau dunia mencampakkan tradisional 

Daratan Tiongkok dikacaukan bencana merah 

Fa meluruskan dunia manusia menginstruksikan anda istirahat 

21 Januari 2017 

Kembali ke Istana Surgawi 

Musik Dewa nada surgawi memurnikan jiwa 

Lirik Fa dinyanyikan dengan nada tinggi membangkitkan kebijakan dan kejelasan 

Penari jelita Fei Tian menari dalam irama memesona 

Menghilangkan kesedihan menguraikan kesulitan, langit penuh kecerahan 
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Dewa dan Buddha muncul secara mencolok dan beraktivitas di dunia  

Demi menyelamatkan kehidupan sibuk tiada henti 

Kehidupan memang adalah sandiwara 

Bagai baru tersadar dari mimpi, kembali ke istana surgawi 

15 Maret 2017 

Menciptakan lagi 

Langit dan bumi yang luas siapa pengendali utama 

Dunia yang keruh akan menuju ke manakah? 

Terbentuk-bertahan-rusak-musnah adalah prinsip 

Bencana besar telah tiba, siapa yang menanggung 

Manusia, cepatlah cari fakta kebenaran 

Pintu surga sudah terbuka namun tidak akan lama 

Kembali ke tradisional adalah jalan menembus surga 

Sang Pencipta sedang menyelamatkan alam semesta 

25 April 2017 

Menulis Bab Baru 

Waktu mengalir, berlalu dalam sekejab 

Dafa menyebar di dunia, para iblis menggila 

Jalan pelurusan Fa sulit diutarakan dengan kata-kata 

Melihat tuntas kebaikan dan kejahatan dalam sepuluh ribu lapisan surga 

Dunia meskipun kecil namun dipenuhi banyak Dewa 

Makhluk aneh di dimensi lain menambah kekacauan 

Kehidupan dari berbagai jalur datang demi Fa 

Baik yang demi kebenaran ataupun kejahatan, masing-masing berlomba untuk 

mendahului 

Dunia yang kacau hingar bingar dengan narkoba dan prostitusi 

Setelah keindahan di mata berlalu, yang tersisa adalah asap 

Inilah saat Fa meluruskan dunia manusia 

Kewibawaan Dewa mengekang kejahatan menulis bab baru 

25 Juni 2017 
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Teh Sandiwara 

Secangkir teh di bawah rembulan  

Mengitari tungku membicarakan Tiongkok 

Sandiwara menceritakan peristiwa ribuan tahun 

Pertanyaan lelucon tidak perlu dijawab 

29 Juli 2017 

Aroma Arak 

Dewa minum arak di dalam ajaran Tao 

Sastrawan minum arak untuk mrmbuat syair dan pantun 

Rakyat minum arak untuk melupakan ribuan kegalauan 

Berandal partai minum arak bau amis memenuhi mulut 

29 Juli 2017 

Upacara Minum Teh 

Teko semesta di atas tungku 

Secangkir demi secangkir mencicipi dunia 

Tao membicarakan hal-hal alam semesta 

Dari segala materi, Fa adalah yang terbesar 

31 Juli 2017 

Mencicipi Teh Membicarakan Tao 

Mengamati gunung, hijau memenuhi mata  

Mencicipi teh menimbulkan aroma harum di mulut 

31 Juli 2017 

Esensi Teh 

Setungku api arang menghangatkan akhir musim gugur 

Rembulan menyinari langit dan bumi, lembah di gunung sepi 

Segelas demi segelas teh tawar menemani nyanyian panjang 

Bersandarkan pagar duduk berkeliling mengobrol tiada henti 

9 September 2017 
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Paviliun Teh 

Teh disedu air Longquan, tubuh tenang pikiran tidak senggang 

Hutan dan gunung kontras dengan kuil kuno, duduk mengamati dunia 

Musim Gugur, Tahun 2017 

Pertanda Buruk 

Rembulan terang, angin musim gugur malam beranjak dingin 

Api arang di belakang punggung bertebaran ditiup angin 

Dengan teh tawar dalam cangkir hangat mengamati luar gunung 

Bencana besar telah dekat pertanda buruk  

28 September 2017 

Langit Berangsur-angsur Terang 

Bersih jernih memenuhi langit yang cerah 

Angin sepoi bertiup melalui istana Dafa 

Tanggal 15 bulan 8 lampion menemani rembulan 

Suara senda gurau terhantar, langit berangsur-ansur terang 

4 Oktober 2017 

Naik ke Cakrawala 

Terburu-buru di dunia demi apa 

Saat datang kosong, saat pergi tanpa apa-apa 

Sibuk seumur hidup demi nama, kepentingan, Qing dan dendam  

Menengok kembali hanya membuang waktu, terluka lahir bathin 

Bencana akhir dharma, langit dan bumi gersang 

Para dewa turun ke dunia menjadi manusia 

Bereinkarnasi demi menunggu Sang Pencipta 

Mendapatkan penyelamatan dibentuk kembali dan naik ke cakrawala 

Tahun 2018 
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Demi saat ini 

Kesenangan dan kesedihan kehidupan bagaikan sandiwara 

Menaruh perhatian melelahkan pikiran, berebut nama dan keuntungan 

Menghabiskan umur, penyakit memenuhi sekujur tubuh 

Tidak tahu kehidupan memiliki makna tulen 

Sang Pencipta membuka langit dan bumi baru 

Menyelamatkan makhluk hidup sudah sangat mendesak 

Balik ke langit, cepatlah cari fakta kebenaran 

Dafa membuka rahasia puluhan ribu tahun 

Tahun 2018 

Shen Yun adalah Penyelamatan 

Awan berwarna melayang-layang ribuan li pertanda kemujuran 

Suara musik Dewa berasal dari surga 

Bayangan elok gemulai busana warna-warni bagai angin meniup pohon willow 

Pahlawan yang sejati ada pada dinasti Han dan Tang 

Sandiwara 5.000 tahun terkumpul di satu panggung 

Di dalam dan luar sandiwara sibuk menyelamatkan orang 

Selesai melihat satu kali pertunjukan Shen Yun 

Naik ke bahtera penyelamat yang telah berlayar di dunia 

28 Februari 2018 

Mencuci Debu yang Menutup 

Tarian dan musik yang baik dan indah mengguncang alam semesta 

Bidadari menari gemulai dengan penuh pesona 

Tak tampak surga namun ada Fei Tian  

Putri-putri jelita memenuhi panggung membantu Guru terhormat 

Mayoritas manusia adalah Dewa yang datang ke dunia 

Tersesat di dunia, setiap hari berpikiran kacau 

Musik menembus hati manusia, tarian mengharukan orang 

Mencuci bersih debu yang menutup, menampakkan ketulusan hati 

28 Februari 2018 
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Mengamati Lukisan dan Masuk ke Alamnya 

Cita-cita anak muda memenuhi dada 

Menjunjung tinggi talenta tulang punggung 

Dengan nama harum kembali ke kampung halaman 

Kehidupan kali ini datang demi apa 

18 Agustus 2018 

Menyelamatkan 

Tarian bidadari dan musik Dewa berasal dari surga 

Menembus tubuh memurnikan sumsum, menghangatkan sanubari 

Pikiran belas kasih dan penampilan yang ramah mengubah tulang janin 

Saat terbuka kesadaran menengok kembali, sandiwara dalam mimpi panjang 

19 Agustus 2018 

Hasil Menebar Embun Manis 

Reinkarnasi berulang kali, siapakah saya 

Mencari dan terus mencari, terbelenggu dalam kesesatan 

Kehidupan demi kehidupan tiada henti memperebutkan nama dan keuntungan 

Berjuang keras demi nafsu keinginan yang besar namun tiada guna 

Sebuah buku langit jadi populer di dunia 

Menerangi langit dan bumi menebarkan buah manis 

Manusia dunia kebanyakan berasal dari langit 

Pahami fakta kebenaran kembalilah ke surga 

31 Agustus 2018 

Kultivasi dalam Fa 

Bintang-bintang berputar dan bergerak ribuan tahun 

Reinkarnasi berulang kali puluhan ribu tahun 

Menciptakan dunia demi untuk mengurai kesulitan surgawi 

Dafa disebarkan di dunia mengurai kekhawatiran umat manusia 

Lima benua empat lautan bertikai tiada henti 

Dewa di tanah Timur dan Barat tidak dicampakkan 
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Makhluk hidup datang untuk menanti Sang Pencipta 

Berkultivasi dalam Fa, mengurai kesulitan dan dibentuk kembali 

5 September 2018 

Siapa yang Memiliki Keberuntungan 

Para Dewa turun ke dunia bertaruh dengan nyawa 

Menjadi manusia demi menanti Sang Pencipta 

Dalam reinkarnasi berulang kali siapa adalah siapa 

Mimpi besar ribuan tahun, sengsara dalam kehidupan demi makhluk hidup 

Pada akhir zaman di dunia yang kacau iblis merah menari 

Tidak bisa membedakan baik dan jahat, tradisi telah luntur 

Dafa menawarkan penyelamatan, menyebarkan fakta kebenaran 

Jalan besar menembus langit, siapa memiliki keberuntungan 

7 September 2018 

Terkejut 

Badan langit berganti baru para Dewa terkejut 

Langit runtuh bintang musnah manusia tidak terbangun 

Setelah terbentuk-bertahan-rusak, musnah akan segera tiba 

Dunia sangat kacau, iblis merah penyebabnya 

Alam semesta diperbarui ada penyelamat 

Pengikut Dafa menyebarkan ajaran sejati 

Fa Sang Pencipta meluruskan langit dan bumi 

Menyelamatkan makhluk hidup, menyingkirkan siluman jahat 

7 September 2018 

Esai saat Menonton Kompetisi 

Gadis kecil lugu  

Awal mula datang ke Fei Tian merindukan rumah 

Saat belajar untuk split amat sangat menderita 

Sekarang menjadi sekuntum bunga di atas panggung 

16 September 2018 



36 
 

Maskulin 

Pria heroik gagah bagai naga, lincah bagai harimau  

Terbang meloncat berputar berpartisipasi dalam pertandingan 

Zhao Yun, Yue Fei, Guan si Golok Besar 

Gerakan tubuh gesit, semuanya panglima besar 

16 September 2018 

Berbulu Lebat 

Tidak terlihat adanya keajaiban saat naga tidur 

Bersembunyi di dalam gunung bersayap dan berbulu lebat 

Iblis jahat setan pengacau membanggakan diri 

Suatu saat jika terbang naga akan menutupi langit dan mentari 

22 September 2018 

Rembulan Bergantung lagi 

Tanggal 15 bulan 8 berkumpul bersama 

Beberapa keluarga anggotanya tidak lengkap, beberapa keluarga lengkap 

Pengikut Dafa mengalami penganiayaan 

Fa meluruskan dunia, rembulan bergantung lagi 

Malam terang bulan, Tahun 2018 

Miliaran 

Tanggal 15 bulan 8 awan memenuhi langit 

Dunia keruh, mimpi bagaikan asap 

Saat kritis hidup dan mati manusia belum juga terbangun sadar 

Begitu bencana besar berlalu, situasi berubah 

Malam Zhongqiu, Tahun 2018 

Bencana Merah 

Sejarah 5.000 tahun yang panjang dan lama 

Qing mengikat Tiongkok, ada pahit dan manis 
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Kedua sisi sungai Changjiang adalah air Sungai Kuning 

Pada ujung aliran keanggunan tidak berganti wajah 

Iblis merah sedang gila-gilaan mengacau saat ini 

Menghancurkan tradisional menghina orang bijak yang suci 

Kemuliaan atau aib dari satu generasi membawa dendam ribuan tahun 

Memenggal siluman menyingkirkan iblis merah memijak lotus emas 

8 November 2018 

Kembali 

Langit tanpa Tao bumi tanpa De, alam semesta dalam bahaya 

Dewa dan Buddha yang memenuhi langit tak berdaya, hanya meneteskan air mata 

Dalam alam semesta tersebar berita mengejutkan, hal penyelamatan makhluk hidup 

Raja Sakral Pemutar Roda lahir terbang menuju ke bawah 

Menciptakan Triloka, meluruskan Fa Langit, menyelamatkan makro dan mikro 

Makhluk hidup di langit dan bumi sekujur tubuh penuh dosa 

Membuka kembali badan langit, meluruskan Fa, membangun alam semesta baru 

Memperoleh Dafa membentuk tubuh emas kembali ke rumah 

8 November 2018 

Semua adalah Sandiwara 

Irama tarian gaya bidadari turun dari surga 

Nyanyian alat tiup musik mengalun merdu 

Penari cantik memutar dengan gemulai, tampak Dewa dan Buddha  

Pemandangan yang indah dan sakral membuat mabuk 

Para Dewa menyebarkan Kebudayaan 5.000 tahun  

Kelompok elit muncul kembali demi penyelamatan 

Reinkarnasi berulang kali semuanya adalah sandiwara 

Demi hari ini sibuk dalam kehidupan demi kehidupan 

Tahun 2019 

Menyusun Irama Baru 

Layar besar terangkat dan terlihat surga 
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Bunyi suara gong membuat puluhan ribu sinar memancar 

Pemandangan indah dari gaya kuno bidadari yang memesona 

Tarian Dewa membawa orang masuk ke wilayah Dewata 

Suara langit memanggil berkali-kali untuk menyadarkan manusia 

Di atas panggung dunia terlihat waktunya lama 

Di dalam dan di luar panggung semua adalah sandiwara 

Menyelamatkan makhluk hidup menyusun irama baru 

Tahun 2019 

Keluar dari Duniawi 

Musik kuno Shen Yun adalah takdir Dewa 

Musik Dewata mencuci hati, tariannya membersihkan manusia 

Menghilangkan penyakit menguraikan kekhawatiran, ringan sekujur tubuh 

Rasa terima kasih tak terucap, hanya tampak bekas air mata 

Tarian berputar Fei Tian mengubah hati manusia 

Lagu dan musik membangkitkan kemurnian sifat hakiki 

Membantu Shifu menyelamatkan manusia pahala tiada tara 

Menyelamatkan orang, menyelamatkan diri, berangsur-angsur keluar dari duniawi 

Tahun 2019 

Pintu Langit Terbuka Falun Berputar 

Bidadari dengan pesona Dewa turun dari pintu langit 

Suara musik alat tiup menakjubkan, merasuk dalam sanubari 

Lagu bernada tinggi menyadarkan kembali pada sumpah ribuan tahun yang lalu 

Samar-samar Buddha dan Dewa tampak di atas panggung 

Jiwa raga suci bersih tak berdebu 

Pemandangan indah memabukkan manusia yang tersesat  

Reinkarnasi berulang kali ternyata hanyalah mimpi 

Di tempat pintu langit terbuka, Falun berputar 

Tahun 2019 
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Memuji Pemain Shen Yun 

Tarian indah lemah gemulai irama tubuhnya bagaikan bidadari 

Gaya gerakan memutar, lompat dan salto tampak ringan dan gesit 

Saat itu di awal belajar sengsara bukan kepalang 

Kaki kaku, punggung melekuk, rolling di lantai 

Teknik tidak mengecewakan, hati dan niatan teguh 

Rajin berlatih, belajar dengan sepenuh hati, tanpa ingat waktu 

Tiba-tiba merasa tubuh ringan dan kecerdasan terbuka 

Burung Hong membentangkan sepasang sayap di antara langit dan bumi 

Tahun 2019  

Tarian Berabad-abad 

Gaya Dewi yang berayun bagai angin meniup pohon willow 

Kupu-kupu terbang melayang-layang di atas panggung 

Samar-samar bagai masuk ke dalam alam itu 

Pemandangan dan perasaan ini sepertinya pernah ada 

Berlenggak-lenggok dalam beragam kecemerlangan lagak tubuh 

Pesona wajah tersenyum gadis cantik memabukkan bagai arak 

Di atas langit di bawah bumi tarian berabad-abad 

Pertunjukan ini sebenarnya ada di Langit Kesembilan 

Januari 2019 

Anak-anak Shen Yun 

Postur tubuh panjang dan elok bagai pohon willow hijau 

Irama tarian mengandung senyum hanya ada di langit 

Gadis-gadis Shen Yun yang menawan bagai lotus suci 

Membantu Shifu menyelamatkan manusia, berjalan di jalan Dewa 

Penari tampan terbang turun dari Langit Kesembilan 

Bersalto dan memutar dengan gesit dalam kemuskilan 

Siapa adalah pahlawan siapa yang menonjol dan patut dikagumi 

Dalam dunia tari muncul lagi bibit unggul 

Januari 2019 
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Menyebarkan Gaya Kuno 

Ratusan bunga beradu keelokan mempertunjukkan gaya kuno 

Budaya setengah Dewa memiliki lampu pewarisan 

Yun orang Tionghoa punya ribuan gaya memesona  

Gerakan menjulurkan kaki bagai hendak terbang membubung 

Musik Dewa nada indah menyebarkan suara merdu 

Corak warna terang nan indah ratusan keindahan beradu 

Dewa mewariskannya kepada Tiongkok 5.000 tahun 

Menghidupkan kembali tradisional pada kehidupan ini 

16 Februari 2019 

(Terjemahan dapat diperbaiki lebih lanjut. Tanggal versi ini: 25 Juli 2020) 


