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GÜÇLÜ İRADE 

Acıların içine doğmak 

Yaşamak için mücadele etmek 

Bir kez Dafa’yı elde edince 

Geriye dönüş— adımları durdurulamaz 

 
19 Temmuz 2004 
 

GERİ DÖNÜŞ 

 
Sınırsız insan selinin tam ortasından sesleniyorum 

Sonun yaklaştığı şu zamanlarda Falun dönmekte 

Fa için insan dünyasına inmek sizin yemininizdi 

Binlerce yıllık reenkarnasyonlarınız boyunca bekleyiş 

Kendi cennetinizdeki varlıklarınızın hatırı için 

Yalanların sizi kandırmasına izin vermeyin 

Gerçeği yaymamızı söyleyen Tanrılardır, 

Bu Yaratıcı’nın size çağrısıdır 

 
İlkbahar 2009 
  



GERÇEK ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AÇIKÇA SÖYLENDİ 

 
Bulutların ve sislerin içinden geçip, cennetin ötesine inmek 

Dünyanın etrafında sürüklenip, toza gömülmek 

Büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerde tekrar tekrar reenkarne olmak 

Bu dünyaya gelmek Fa’yı edinmek içindir 

 

Sınırsız insan selinde, onu nerede arayabileceğim 

Cennet ve Dünya yaşlanmış, ve insan kalpleri çürük 

Tanrılar ve Budalar Dafa Gerçeğini yaymak için yeryüzüne geldiler. 

Gerçek çok uzun zaman önce açıkça söylendi 

 

2009 Sonbahar 
 

YANILGILARINIZI YOK ETMEK  

Mutluluk insanların kalplerinin arzusu olmasına rağmen 

Talihsizlik sıklıkla insanlara eşlik eder 

Ne kadar güçlü ve sert olursanız olun 

Ne kadar mütevazı ve yetenekli olursanız olun 

Kader her zaman size tepeden bakacak 

Şikayet etmeyin 

Ama iyiliklere devam edin 

Geliş nedeninizin asıl amacını ve umudunuzu unuttunuz 

Umarım şarkım kalbinizin kilidini açabilir 

Umarım şarkım sizi kıskıvrak kavramış yanılgıların yok edilmesine yardımcı olur 

 

2009 Kış 
 



CENNETE GİDEN YOL NEREDE 

 
Cennete giden yol nerede 

Tutku ve yanılsama yolunuzu engeller 

Neden tanrıları görmüyorsunuz 

Şöhretten ve kazançtan uzaklaşırsanız, gözlerin kör olmayacaktır 

Pek çok insan cennettlerden buraya geldi 

İnsanoğlu haline geldiniz ve böylece Yaratıcı ile buluşabilirsiniz 

Yaratıcı son zamanlara doğru gelecek, insanları ve ilahi varlıkları kurtaracak 

Ateizm ve evrim yalandır 

Bilim insanları tehlikeli bir yola saptırdı 

Geleneksel yolunuzu aramak için geri dönün  

Tüm Tanrılar, yolun sonunda  

 

2009 Kış 
 
 

YİNE ZAFER 

 
"Dört Yaşlı" yı yok et 

Ve “Kokuşmuş Rakam Dokuz’u” 

Beş bin yıllık medeniyet 

Harabeye dönmüş 

Kampanyalar devam ediyor 

Milyonların üstünde milyonlarca ruh haksızlığa uğradı 

Nehirler ve dereler kurudu, toprak kısırlaştı 

İlahi toprakların her yerinde yara izleri ve yaralar var 

Parti kültürü 

Ve onun şeytani mücadele etme teorisi 



İnsanları sıkı bir şekilde kontrol ediyor 

“4 Haziran” daki kan 

Ve Dafa uygulayıcılarının ruhları 

Cennet ile kavga etmek 

Ve Dünya ile kavga etmek 

Ne cesur bir şeytan ki 

Buda yolundaki öğrencileri öldürmeye cesaret ediyor 

Tüm kötü hileleri kullanıyor, kaplanın sırtında sürüyor inmesi zor 

Kırmızı hanedanlığı ortadan kaldırma zamanı geldi 

Kaçacak yeri yok 

Gerçekler dünya halkının önüne serildiğinde 

Yine zafer olacak 

 
2009 Kış 
 

TANRILAR YAŞAMLARI SEÇİYOR 

 
Gücün ve paranın seni kör etmesine izin verme 

İnsani mevki ilahi değildir 

Güç ve para sizi vurdumduymaz bir hale getirebilir 

Kalıcı bir şey elde edilemedi, hala bir rüya sürüyor 

Yollarımız rastlaşırsa, sizden hiçbir şey beklemiyorum – bana soğuk davranmanıza gerek 

yok 

Fa'nın bütün öğrencileri insanları kurtarıyor 

Şu kaotik dünyada Tanrılar yaşamları seçiyor 

Kurtarıcı gemiye sadece iyi kalpliler binecek 

 

3 Mart 2010 



YANILGILAR KAPISINI AÇMAK 

Dünyadaki insanlar aslında cennetlerden geldiler 

Fa’yı edinmek için tozlu bir labirente girdiler 

Antik çağlardan bugüne kadar kaç hayatınız oldu,  

Zamanın sonuna çoktan geldik, bu yüzden Yüce Tanrı'yı arayın 

Fa'nın yayıldığını hepiniz biliyorsunuz 

Fakat gerçek yalanlarla karışarak, insanların kafasını karıştırıyor 

Kim iyi ya da kim kötü— bunu birbirinden ayırmalısınız 

Gerçek yanılgılar kapısını açacak 

 

2010 İlkbahar 

 

SİZİ KURTARMAK NEDEN BU KADAR ZOR 

Çağlar boyunca peygamberler şunu söylediler 

Bütün varlıklar bu zamanda ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacaklar 

Ağın sadece bir tarafı açık – gerçek bu 

Bu yüzden kalbinizle öğrenin – samimiyetsiz olmayın 

Neden dünyanın insanlarını kurtarmak bu kadar zor? 

Şeytani Partinin medyası onları yalanlarla dolduruyor  

Şeytani olanın kırmızı Parti olduğunu hepsi bildiği halde 

Neden ona yardım ediyorsunuz, hiçbir sempati olmadan 

 
6 Nisan 2010 
 
 



GÖRÜNÜŞE ALDANMAK 

On yıldır rüzgar ve yağmurdan sonra, açan lotus çiçekleri avluyu doldurdu 

Turuncu, sarı, mor, yeşil, en yüksek cennetleri aydınlatıyor 

Birçok zaman boyunca bir kez kıvama gelindiğinde, elmasın saflığı artık gösterilir 

Doğru düşünceler tüm gökyüzünü parlak hale dönüştürür 

Dafa uygulayıcıları dünyada yürüyor, merhametli olanlar 

İnsanları iyi düşüncelerle kurtarırlar, kötü hayaleti yok ederler 

Yolun her adımını doğru düşüncelerle alırlar – Tanrılar dünyadalar 

Tam ödülle dönüş, tüm Tanrılar tarafından kabul edilecekler 

 
29 Haziran 2010 
 
 

ÇÜNKÜ BİZ BİR ANLAŞMA YAPTIK 

 
Dünyaya inmeden önce bir anlaşma yaptık 

Fa'yı ilk kim edinirse bir diğerini arıyacaktı 

Size şimdi gerçeği sunuyorum, siz neden reddediyorsunuz 

Zulmün yalanlarıyla çok fazla beslendiniz 

Falun Gong hakkında ne kadar şey biliyorsunuz 

Uygulayıcıların üzerinde yürüdüğü kutsal bir yoldur  

Felaket dünya insanlarının tam karşısına geldi 

Zehri barındırırsan, kırmızı şeytanla birlikte yok olacaksın 

İnsanları kurtarmak için her dakika, her saniyeyi değerlendiriyoruz 

Siz kurtarılamazsanız benim isteğim gerçekleştirilemeyecek 

İnsanları kurtarmak için hiçbir şiddetten korkmam 

Çünkü dünyaya inmeden önce bir anlaşma yaptık 

16 Ağustos 2010 



 DİLEĞİMİ GÖTÜRÜN 

Mavi gökyüzünde beyaz bulutlar süzülüyor 

Lütfen kalbimdeki kişiye neşe getir 

Milyonlarca yıl beklemek, boşuna olmasın 

Dafa hızla yayılıyor ve önceden belirlenmiş bağlarımı buldum 

Şimdiden itibaren artık karmaşa içinde arayış yok 

Bulutlar mavi gökyüzü üzerinde uzaklara süzülüyor  

Bu dileğimi benim için değerli olana götürün 

Onunla birlikte, ileri gideceğiz  - birlikte uygulama yapacağız 

 

2011 Yaz Mevsimi 

BU MÜZİK GERÇEK 

 
Kim olduğunuzu bilmiyorum 

Ve nerede olduğunuz önemli değil 

Çoğu insanın buraya cennetlerden geldiğini biliyorum 

Yaratıcıyı beklemek için 

Sadece tüm günahlar ortadan kaldırıldığında cennete geri dönebilirsin 

Tanrılar ve Budalar dünyaya geldiklerinde şeytanlar delirmeye mahkumdur 

Kırmızı şeytanın yalanlarına inanmayın 

Bu kutsal bağınızın yeniden bağlanmasını durdurmaktır 

Gerçeği öğrenmek için Dafa uygulayıcılarını çabucak arayın 

Bu, asırlardır beklediğiniz şey 

Bu sizin son umudunuz 

 
2011 Yaz Mevsimi 



İNSANIN YAŞAM YOLU NE KADAR UZUNLUKTADIR 

 
Dünyada kendini kimin için meşgul ediyorsun 

Sonun geldiği bu zamanlarda iyi yaşantın ne kadar sürecek  

Önümüzdeki yolun uzunluğu ne kadar 

Kaç felaket gelecek başına 

Lambanın ışığı sönerken aniden tekrar parlar 

Gün batımının son ışınları altında, herşey muntazam görünür 

Felaket gelmekte, Tanrılar da öyle 

Gerçek cennete bağlanarak kederi eritir  

 
23 Temmuz 2011  
 

DAFA YAYILIYOR, FAKAT SİZ HALA KAYIPSINIZ 

 
Sabah güneşi doğuda doğuyor, batıya doğru hareket ediyor 

Oluşum-istikrar-dejenerasyon-yok olma sürecinde, her şey yoldan saptı 

Tanrılar Dafa'nın gelişini beklemek için insan dünyasına indi 

Fa'yı edinip, cennete dönmek - sizin asıl dileğiniz bu 

Paranın sizi kör etmesine izin vermeyin 

Bir yaşam süresi sonunda eliniz boş dönersiniz, çabalarınız boşuna olur 

Bu acılar denizine sadece şu an için reenkarnasyon oldunuz 

Dafa yayılıyor, fakat siz hala kayıpsınız 

2011 Sonbahar  

TANRILAR VE BUDALAR TARAFINDAN REHBERLİK EDİLEN YOL 

 
Ey dünya insanları 

Sizi kurtarmak için, kızıl şeytanın zulmünden korkmuyorum 



Size sunduğum gerçek, sizin umudunuzdur 

Yutmak zorunda bırakıldığınız yanılgılar hapını öksürüp çıkarmanız için size yardım 

edeceğim 

Cennete dönüşünüze rehberlik eden Dafa'yı farketmek 

Ve Yaratıcı’nın çağrısını duymak 

Bunun için dünyaya indiniz, en zor acılara katlandınız 

Tehlike altındaki insanları kurtarmak benim sözümdür 

Bu Tanrılar ve Budalar tarafından rehberlik edilen yoldur 

 
2011 Sonbahar 
 

KALBİMDEKI ŞARKI 

 
Kalbimin derinliklerinde antik bir şarkı var 

Melodisi özlemle çalar 

Ne zaman yaralanırsam, bedenimden veya kalbimden 

Hayatımda ne zaman kaybolduğumu hissedersem 

Bu şarkıyı kalbimde sessizce çalacağım 

Tutunduğum iyiliktir ve orada umut olacaktır 

Evimiz cennettedir 

Bu melodiyi asla unutmayacağım 

 
2011 Sonbahar 
 

SONBAHAR FESTİVALİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER 

 
Dolunay ne sıklıkta yükseklerde asılı kalır 

Dragon Springs'de Sonbahar festivali, atalardan kalma ev  

Üzerinde gümüş renkli ay ışınları, geceler hala serin 

Çin'in oğulları ve kızları neşeli ama kederli 



Ay ışınları geniş gökyüzünü aydınlatır, hava temizlenir 

Kızıl gelgit çekiliyor, hayaletler kaçmak istiyor 

Fa-Düzeltmesinin büyük dalgası Cenneti ve Dünyayı süpürüyor 

Tüm kötülükler yok edilene kadar durmak yok 

Üçlü Diyar doğruluğa dönecek 

Fa insan dünyasını düzelttikten sonra tekrar Sonbahar festivalinin tadını çıkaracaksınız 

 
2011 Sonbaharı, Sekizinci Ay Sonbahar Festivali 
 
 

DÜŞÜNCELER 

 
Cennet nedir 

Dünya nedir 

İnsan gözleri insan ilkelerini görür 

Tanrı nedir 

Ruh nedir 

Aptal hayaletler Tanrıları tanıyamaz 

Zaman alanı çok çeşitlidir, ancak insanlar görmez 

Tüm varlıkların bedenleri birbirleriyle kesişir 

Kiliseniz — onun domuz ahırı 

Yemek masanız —  onun tuvaleti 

Gerçekliğe değer veriyorsunuz, o ise aptal olduğunuzu söylüyor 

İnsan bilgeliğinin üstün ve alçak grupları vardır 

 
4 Ocak, 2012 
 
 
 
 



YAŞAM CENNETLERDEN GELİR 

 
İnsan hayatı bir labirent gibidir – ne tarafa gidiyor 

Nereden geldim — bu puslu bir sis 

Tekrar tekrar reenkarne oluyorsunuz, cilt renkleriniz değişiyor 

Kral veya sıradan, zengin veya fakir - değişikliklere kim rehber oluyor 

Dünyadaki insanların çoğu cennetlerden geldi 

Kendilerini yeniden yapmak için düştüler ve tekrar cennete dönecekler 

İnsan dünyasında ordan oraya gidip Fa'yı beklerler 

Dafa, gerçek farkındalığı olan ölümsüzleri yaratabilir 

 
2012 Yılının Başlarında 
 

İNSANLARIN YAPTIĞI HERŞEYİ TANRILAR SEYREDİYOR 

 
Büyük nehir doğuya doğru akar, asla geriye dönmez 

Zaman geçer, herşey değişir, hiç bir zaman tekrarı olmaz 

Tanrılar hepsini izliyor ve kaydediyor 

Dafa uygulayıcılarına zulmetmek – kim rezil 

Kızıl hanedanlığın yalanları dünya halkını aldatıyor 

Cenneti ve Dünyayı tersine çevirmek isteyen palyaçolar sarsılıyor 

Falun tekrar dönüyor, anahtar kalptir 

Son zamanların kötü rüzgarı sonsuza dek sürmeyecek 

 

2012 Baharı 
 
 

GERÇEK SÖZLER 

Oluşum-istikrar-dejenerasyon-yokoluş kanundur 

Kozmik bedenler sonunda felaketle buluşacak 



Cennetteki varlıkları kurtarmak için Dafa'yı aramak 

Sayısız Tanrılar dünyaya geldi, zorluklara katlandı 

Binlerce yıldır beklediğiniz şeyi kaçırmayın 

Yaratıcı, Tanrıların Lordu, uzun zaman önce geldi 

Dafa'yı geniş bir şekilde yaymak ve tüm varlıkları kurtarmak 

Kızıl şeytan yalanlarını yayıyor, tozu havaya kaldırıyor 

Hangisi sahte hangisi gerçek, söylemek zor - kalp rehberdir 

Cennetin kapısınının açık olduğunu görmüyor musunuz, sonsuz zamandan sonra 

Yanılgı içinde kim olduğunuzu unuttunuz 

Dafa'nın gerçeği bu bilmeceyi çözer 

Cennetsel aileniz sizi bekliyor 

Hızla Fa botuna binin, insan derisinden çıkın 

 
15 Mart 2012 
 

SEÇİM 

Doğuda dünyayı kurtaran Dafa doğar 

Fakat bu, kötü Çin Komünist Partisi değil 

Yaratıcı neden bu toprakları seçti? 

Çünkü kötü partiyi yakmak elması kıvama getirecek 

Dafa uygulayıcıları, acı çeken aydınlanan varlıklarla aynı değil mi? 

Yanlış yön seçmeyin 

Kötü rejimin lehine, şeytanın hileleriyle kandırıldınız 

Dafa Çin'den Batı'ya kadar yayıldı 

Gerçeği öğrenin - bu sizin umudunuzu kurtarmaktır 

 
3 Mayıs 2012  
 
 



İNSANLAR NEREDEN GELİYOR 

 
Güneyde uçan kazlar kuzeyden geliyor 

Evinizin cennetteki bir saray olduğunu biliyor musunuz 

Sizi dünyaya indiren ve tozun içine gömen şey nedir 

Reenkarnasyon döngüsünü kim düzenledi 

Tanrılar ve Budalar ile neden özel bir bağınız var? 

Falun Dafa gerçeği net bir şekilde açıklayabilir 

Sadece zulümün ortasında katlandığımızı görmeyin 

Sizi kurtarırken körüklenen bu tozdur 

 
2012 Yaz 
 

SÖYLEDIĞIM ŞARKI GERÇEKTİR 

 
Size şarkı söyleyerek gerçeği anlatıyorum 

İnsan hayatı kötü partiye adanmak için değildir 

Sen ve ben ikimiz de cennetlerden geldik 

Tekrar tekrar reenkarne olmak, yerimizde saymak için değil 

Fakat evreni yaratan Fa Kralı'nı beklemek için 

Kızıl şeytanın yalanlarına inanma 

Kızıl duvar sizin kurtulmanız için devrilecek 

Zulüm yüzeydedir 

Kötüler Tanrılara meydan okuyor 

Asırlardır beklediğiniz bu şansı kaçırmayın 

Ben size uzun zamandır beklediğiniz umudun şarkısını söylüyorum 

 
1 Temmuz 2012 
 



BİR YAŞAMIN KADERİ 

 
 Zaman çok hızlı geçer 

Yerine gelmemiş hayaller ile, yaşlılık gelir çatar 

Çok fazla pişmanlık 

Çok fazla duygu 

İnsan hayatı birkaç günlük kısa bir ziyaretten ibaret 

Yine de buraya gelme nedenlerinizi unutuyorsunuz 

Cennet Krallığından kurtuluş, umut ve mutluluk getirmek için 

Ve Yaratıcının yardımını almak için 

Seviye seviye düştünüz, kararlı bir şeklide, geri dönmeksizin 

Fakat insan dünyasındaki yanılgılar sizi şaşırttı 

Şöhret ve kazançtaki başarılar bir hiçtir 

Cennete dönmek için Fa'yı elde et -  sizin kaderiniz budur 

 
8 Temmuz 2012 
 

SİZE ŞARKILARIMLA ANLATIYORUM 

 
Dünyanın sahneleri arasında seyahat ediyorum 

Ter ve gözyaşları müziğe eşlik ediyor 

Alkış ve kahkahalar koroya karışıyor 

Çünkü şarkılarımla gerçeği anlatıyorum 

Ve danslarla umut dağıtıyorum 

Yaratıcının Fa sesi Cennet ve Dünya arasında yankılanıyor 

Bu milyonlarca yıldır insanların beklediği şeydir 

Bu fırsatı kaçırmamanız için 

Zulümden korkmuyorum ve tüm yalanlara dayanıyorum 

Dünyanın sahneleri arasında seyahat ederek 



Şarkılarımla size gerçeği söylüyorum 

 

2012 Sonbahar 
 

İÇYÜZÜNÜ GÖREBILMEK, O BİR GİZEM DEĞİL  

 
 
Parlak ay sık sık görünür 

Sarhoşken, cennetlerden cevap aramayın 

Cennetteki saraylar insanlar tarafından nadiren görülür 

Bu gece son yıldır 

Rüzgarla giden sadece tozdur 

Korkaklar, yüksek yerlerdeki soğukluktan korkarlar 

Yükseklere tırman, parlak ayı kucakla 

Tanrıça Chang’e bu insan dünyasında 

Ara sıra dolunaya gözünüzü dikip bakın 

Fa'yı edin, cennete geri dönün 

 

2012  Sonbahar Ortası 

Not: İnternette Şeytanın, Su Shi’nin “Su Melodisine Giriş” şiirinden bir dize kullandığını ve 
“rüzgâra binerek geri dönmek” istediğini söylediğini gördüm. Güldüm ve bu parçayı yazdım. 

SONBAHAR ORTASI MELODİSİ 

 
Serin sonbahar ve parlak ay — yeniden geri dönüyor 

İnsan dünyasında öylece dolaşıyor — binlerce kez 

Kaç tane kahraman var oldu 

Parlak ay gökyüzünde asılı, aşağıdan herşey tam göz önünde 

Son neslin tehlikesi tam karşınızda 



Geçmişin kahramanları Tamamlanmaya ulaşmak için bekliyor 

Shifu’ya insanları kurtarmada yardım ederek Dafa'da xiulian uyguluyorlar 

Aydan daha parlak, olan tanrısal ışıktır 

Evreni yaratıyor, Cenneti ve Dünyayı değiştiriyor 

Parlak ayı yeniden yaratıyor bir daha gece karanlık olmayacak 

 
2012 Sonbahar Ortası 
 
 

AYI SEYRETMEK 

 
Parlak ay, sonbahar esintisine eşlik ediyor 

Tanrıça Chang’e antik kanun çalgısında yetenek verilmiş 

Çatılarda asılı rüzgar çanları ona katılıyor 

Cennetsel kızların kahkahaları çınlıyor 

Gökyüzü öylesine geniş, on bin mil 

Bir fener denizi gibi parlak 

Gece yarısı olmasına rağmen, Cennet ve Dünya parlıyor 

Sabahın erken saatlerine kadar gülüyor ve konuşuyor 

Ay ışığı altında parıldayan bulutlar  

Yaşam döngüsünde tekrar tekrar reenkarnasyon olup 

İnsan dünyasında dolaşıp durmak 

Böylece sizi kurtaracak gemiye binebileceksiniz 

 

2012 Sonbahar Ortası 
 
 
 

BU SİZİN KUTSAMANIZ 
 
İnsan hayatında neyi bekliyoruz? 

Cennet ve Dünya arasında komuta kimlerde? 



Falun Dafa zihnimdeki gizemi açığa çıkarıyor 

Çoğu insan yukarıdaki cennetlerden geldi 

Kozmik bedenleri tehlikeden kurtarmak için insan dünyasına indi 

Yaratıcı evrenin Fa'sını düzelteceğinden 

Fa'yı edinin, yeniden yaratılın – ancak o zaman cennete geri dönebiliriz 

 
2012 Kış 
 

DÜNYA İNSANLARINA SESLENMEK İÇİN ŞARKI SÖYLEMEK 

 
Dünya insanlarına seslenmek için bir şarkı söylüyorum  

Felaket vurmadan önce Tanrılar kesinlikle gelecek 

Dafa öğrencileri gerçeği yayıyor 

Tanrılar cennetin kapısını açıyor 

Dünya bir keşmekeş, sonun geldiği bu zamanda kaotik işaretler birbirine girmiş 

Kızıl şeytan aynı zamanda yalanlarını yayıyor 

Cennetin kapısı, kapanması gerekirse kapanır 

Kaç kişi geri dönecek, kaç kişi toza dönüşecek 

 
2012 Kış 
 

CENNETSEL SIR 

 
Milliyetiniz ne olursa olsun aynıdır 

Şarkılarım size gerçeği söyleyecek 

Nereden geldiğinizi biliyor musunuz 

Ve neden sayısız reenkarnasyonda insan formundasınız? 

Dünyadaki insanların çoğu cennetlerdeki krallardı 

Canlı varlıklarını kurtarmak için yukarıdan aşağıya indiler 

Kutsal Kral Dafa'yı yaymak için dünyaya geliyor 



Yeminlerinizi yerine getirin, böylece bilgeliğiniz ışıl ışıl parlayacak 

 
2012 Kış 
 

BÜTÜN VARLIKLARI KURTARIŞ 

 
İnsan hayatı bir oyun gibidir, bir sahnenin ardından bir diğeri 

Şöhret, kazanç, qing, nefret – çabucak geçen bulutlar gibi 

Reenkarnasyon aracılığıyla her yaşamda değişen roller 

Kral veya sıradan insan — oyuna katılmış 

Varlıklar aslında cennetlerdeydi 

Dafa'yı aramak için insan dünyasına geldiler 

Fa'yı edinmek için Yaratıcıyı beklemelisiniz 

Xuilian uygulayın, kendinizi baştan yaratın, sonra da cennetinize dönün 

Fa Kralı , Yaratıcı, çoktan dünyaya geldi 

Buda Fa'yı insan formunda yayarak, öfkeli dalgaları durduruyor 

Takıntılarınızın yolunuzu engellemesine izin vermeyin 

Fırsatı kaçırırsanız, sonsuza dek pişman olacaksınız 

 
2012 Kış 
 

HAYATIN GERÇEK ANLAMI 

 
Cennet ve Dünya doğruluğunu kaybetti 

Kızıl şeytan sonun geldiği zamanlarda yükseliyor 

Yaratıcı dünyaya geldi 

Yarış içindeki dürüstlük ve kötülük, Cenneti dehşete düşürüyor, Dünyayı sarsıyor 

Bu uykuda-konuşmaya benzemez 

Bu, gerçeği yaymaktır 

Zulüm çok kötü olsa da 



İnsanları kurtarmak tozu ve vahşeti ayağa kaldırıyor 

Yalanlar cenneti bloke etmiş, dünyayı bir battaniye gibi örtmüş 

Sıkıntılar Lord Tanrı'nın öğrencilerine biçim veriyor 

Son zamanlarda insanları kurtarmak Tanrı'nın isteğidir 

Merhametten dolayı, bir kişiden bile vazgeçmeyeceğim 

Gerçeği hızlıca bulun 

Hayatınızın gerçek anlamı budur 

  
2012 Kış 
 

SENİN İÇİN ŞARKI SÖYLÜYORUM 

 
Sevgili dostum 

Senin için şarkı söylüyorum 

Şarkım son derece içten 

Şarkım sana kalbimdeki hisleri söylüyor  

Dafa uygulayıcıları Tanrıların elçisidir 

Dünyadaki insanları kurtarmak için gerçeği söyleyen 

Nero bir şeytandı 

Kızıl şeytan artık ondan farklı değil 

Tarihteki dersler unutulmamalıdır 

Şimdi gülenler sonra pişman olacaklar 

Uyanmış olanlar daima tanrısal yolda yürüyorlar 

Sevgili dostlar 

Sizin için şarkı söylüyorum 

Bu beklemekte olduğunuz umuttur 
 
10 Ocak 2013 
 



BENİM DİLEĞİM BU 

 
Canlı yaşamları kurtarmak için gerçeği yayıyorum 

Yalanlara tutunmayın ve size yapılan çağrıyı redetmeyin 

İnançlarınızı değiştirmek istemiyorum 

Zulmedenlerin propagandası tarafından aldatılmayın 

Sizlerden Dafa öğrencisi olmanızı istemeyeceğim 

İnsanları kurtarmak Tanrılara ettiğim yemindir  

Felaket gelmeden önce sizin için tehlikeyi ortadan kaldırmak 

Çünkü bir zamanlar sizi cennete geri bağışlaması için Tanrılara yalvarmıştınız 

 
                                                                                                                       
6 Şubat 2013 
 
 

İNSAN TAKINTILARI YOLU ENGELLER 
 
Bir ölümsüzü arıyorsunuz, Dao'yu arayarak sonsuza kadar yaşamak istiyorsunuz 

Tüm tapınaklar arasında gide gele, yaşlanıyorsunuz 

Binlerce cilt kutsal yazıyı okuduktan sonra, alim oldunuz 

Buda ve Dao'yu boş boş, solan ışığın altında tartışıyorsunuz 

Bekliyorsunuz, sonra Yaratıcı sonunda geliyor 

İnsanları kurtarmak için dünyaya inince kızıl şeytan öfkeleniyor 

Söylenenlerin hangisi uydurma hangisi gerçek kim bilebilir? 

Kurtuluş gemisine binmeden önce kalpleriniz test edilir                      

 

6 Şubat 2013 

 

FA GEMİSİ YELKEN AÇACAK - BİNECEK MİSİNİZ? 

 
Fa'yı beklemek ve hayatları kurtarmak için dünyaya indiniz 



Tekrar tekrar reenkarnasyonla, labirentte kayboldunuz 

Arayıp arayıp duruyorsunuz, ancak Fa nerede 

Kutsal yazıları boşu boşuna, solan ışık altında tartışıyorsunuz 

Fa Kralı, Yaratıcı, cennetleri ayakta tutan 

Fa sonun geldiği zamanda yayılıyor, kızıl şeytan öfke içinde 

Gerçeklerle söylentiler, birbirinden ayırmanız için 

Fa gemisi yelken açacak – binecek misiniz 

                                                                                             
 6 Şubat 2013 
 

HER CANLI GERİ DÖNER 

 
Gök kubbeyi kurtarmak için öfkeli dalgalara karşı durarak 

Fa Lordu dünyayı yarattı ve Tanrılar yeryüzüne indi  

Dünyadaki insanların çoğu cennetlerden gelen misafirler 

Cennetlerdeki yaşamları kurtarmak için Fa’nın yayılmasını bekliyorlar 

Dünyaya inmek kolay, cennete geri dönmek zor 

Şöhret ve kazanç içinde kaybolmak, qing’in hükmü altında 

Yaratıcı, Fa Lordu, sonunda dünyaya geldi 

Cennetsel sırları ifşa ederek, Fa'yı öğretmek için bir podyum inşaa etti  

Gerçeği öğrenin ve kurtuluş gemisine binin 

 
                                                                                           
7 Şubat 2013 
 
 

DAFA ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMETİ 

 
Size açıkladım 

Yine de zulmün yalanlarına inanıyorsunuz 

İnsanları kurtarmak Tanrılara verdiğim sözdür 



Çok çalışmak, kimse bana bir kuruş vermeden 

Sizleri sadece tehlikelerin içerisinden kurtarmak istiyorum 

Bu, bir Dafa öğrencisinin merhametidir 

Bu geldiğiniz zamandan beri olan dileğinizdir 

Bu sizin cennete geri dönme umudunuzdur 

Bu Yaratıcı'nın çağrısıdır 

 
2013’ün Başları 

DÜNYANIN NE KADARI UYANDI 
 
Batan güneş akşam bulutlarını aydınlatır  

Akşam ışığı her zaman hüzünle titreşir 

Son ışınlar sadece bir an için güzeldir 

Karanlık, bulutların kenarlarından sızıyor 

Son ışıltı Merkez Ovası’nda yavaşça sona erer 

Herşeyin sonu gelince, geriye kaç bina kalacak 

İnsanlar nereye gidecek 

Bilge olanlar Kralları ve Lordları aşacak 

 

2013’ün Başları 

 

TANRISALLIĞI İFADE ETMEK 
 
Bu şarkılar, insan dünyasından değil 

Danslar, sanki cennetlerden geldiler 

Cennetsel bakireler ince bir güzelliğe sahipler  

Sahne boyunca incelikle süzülürken 

İnsan mı yoksa tanrısal mı - her ikisi de, onlar görünüyor 

Shen Yun dansları üçlü diyarı açığa çıkarıyor      



25 Mart, 2013 

ÇAY İÇERKEN SOHBET 

 
Parlak aydan sürekli bir gümüş parıltısı akıyor 

Tapınak ve kulenin yanında birkaç bardak açık çay 

Çay içerken yapılan tüm sohbetler Shen Yun hakkında 

Başarının ardında acı olan bir tat                                            

 

19 Haziran, 2013 

 

AY PARLAK 

 
Kadim zamanlardan bugüne, parlak ay ışıldıyor 

Çağlar boyunca şarkılar Hong Yin'i yüceltiyor 

Bugün burada olmak için tekrar tekrar reenkarne olmak 

Gerçek altın tanrısal yolun sonundadır 

 

21 Haziran, 2013 

 

BEYİT    

TÜM FA’NIN KAYNAĞI                                                                                                                                       

Zhen Shan Ren — bu üç kutsal kelime sınırsız Fa güçlerine sahiptir                               

Falun Dafa İyi —  doğru düşünceler tüm felaketleri alt üst eder 

 

2013 Yaz 



NEDEN REDDEDİYORSUNUZ  

 
Dünyaya inmeden önce, Yaratıcı'yla bir anlaşma yaptınız 

Dafa geniş çapta yayıldığında, bulunacağınıza emin olarak 

Şimdi size gerçeği söylüyorum, neden reddediyorsunuz 

Zulümün yalanlarıyla kaç kişinin aklı doldu 

İyi kalpli insanlar, propagandaya inanmayın 

İzlediğimiz yol Tanrılar tarafından rehberlik ediliyor 

İnsanları kurtarmak Tanrılara verdiğim sözdür 

Büyük felaket gelmeden önce her dakikayı, her saniyeyi değerlendirmeliyiz 

İnsanları kurtarmak uğruna benim ile ayal edilmesinden korkmuyorum 

İnsanları kurtarmak uğruna vahşetten korkmuyorum 

Sadece bütün varlıklar Fa'yı edindiğinde dileğim yerine getirilecek 

Sadece bütün varlıklar kurtuluşa ulaştığında dileğim yerine getirilecek 

 
2013 Yaz 

UZUN ZAMAN ÖNCESİNDEN BİR RÜYA 

 
Uzun zaman öncesinden o rüyayı arıyorum 

Bir peri masalı gibiydi, ancak kıyaslanamayacak kadar kutsal 

O sırada, cennette bir sözleşme imzaladım 

Sadece görevimi yerine getirmek için inmeye devam ettim 

Tekrar tekrar reenkarne oldum acılar denizinde kaybolarak 

Sonunda bu uzak rüya gerçek oluyor 

Yaratıcı Dafa'yı yaymak için geldi, varlıkları yüksek seviyelere doğru kurtararak 

Bunun için, Fa'yı beklemek için dünyaya aşağıya geldim 

Tarih öncesinden bir anlaşmayı yerine getirmekteyim 

Gerçekleşen bu olay bir peri masalı değil 



Birçok insan benimle aynı rüyayı görüyor 

 

2013 Yaz 

HAYATIN GERÇEK ANLAMI 

 
Hayattaki değişiklikler ne kadar öngörülemez 

Sevinç her zaman üzüntüye eşlik eder 

Ve mutluluk sıklıkla sıkıntıların üstüne inşa edilir 

Umutlar kaybolduğunda, hep merak ediyorum 

Gerçekten hayatın amacı nedir 

Dafa gerçekleri görmeme yardım ediyor 

Çoğu insan cennetlerden geldi 

Kozmik bedenler tehlikede olduğunda, dünyaya geldiler 

Ve Yaratıcı'nın yaşamlarını arındırmasını beklemekteler 

Artık üzülmüyorum ya da kaybolmuş hissetmiyorum 

Çünkü beklediğim Yaratıcı, Fa Kralı geldi,  

Çünkü eve geri götüren tanrısal yola adım attım 

 

2013 Yaz 

 

ÇOKTANDIR BEKLEDİĞİNİZ ŞARKI 

 
Şarkım sana gerçeği söyleyecek 

İnsan hayatı şöhret ve kazanç için bir mücadele değildir 

Sen ve ben ikimiz yukarıdaki cennetten geldik 

Yaratıcıyı, Fa Kralını bekleyerek, reenkarnasyonlar boyunca 



Zulüm sadece, görünüşte 

Seni gerçeği görmekten alıkoymak için 

Felaket başlamadan önce, Yaratıcı geldi ve Dafa'yı yaydı 

Yalanların kızıl duvarını yıkıyorum, sadece seni kurtarmak için 

Şarkım uzun zamandır beklediğin umuttur                                             

 

2013 Yaz 

 

GERÇEK BUDUR 

 
Her ne kadar birbirimizi tanımasakta 

Tehlikenin ortasında elimi sana uzatacağım 

Çünkü başlangıçta, dünyadaki çoğu insan cennetlerden geldi 

Fa'yı beklemek ve canlıları kurtarmak için dünyaya indiler 

Tanrısal bedenleri baştan yaratarak, doğru meyve konumunu elde etmek, cennetlere 

dönmek 

Doğru meyveyi elde etmek arzusu kesinlikle şeytanları delirtir 

Dafa'ya ahlaksızca zulmetmek, yalanlar yaymak 

Tanrısal olanla yeniden bağlantı kurmanı durdurmak içindir 

Gerçeği görmenizi engellemek içindir 

Çağlar boyunca beklediğin şeyi elinizden kaçırmanız için 

Ki bu hayatınızın umududur   

 
 2013 Yaz 
 

ÇAĞRIYI NEDEN REDDEDİYORSUNUZ 

 
Neden yüzünüzü çeviriyorsunuz 

İnancınızı değiştirmek istemiyorum 



Sizi tanrısal olanın bir takipçisine dönüştürme niyetinde ise hiç değilim 

Bu, önceden belirlenmiş ilişkinizin olup olmamasına bağlıdır 

Tehlikenin ortasındaki insanları kurtarmak Tanrılara ettiğim yemindir 

Sadece gerçeği bilmenizi istiyorum 

Bir zamanlar sizi cennete geri bağışlamaları için Tanrılara yalvarmıştınız 

Şimdi yalanlara inanıyorsunuz ve çağrıyı reddediyorsunuz 

Dafa uygulayıcılarının söylediklerini - hayatınız boyunca beklediniz  

 
 6 Temmuz, 2013 
 

DAĞI İZLEMEK 

 
Dağı sis sarmış, gökyüzünü bulutlar kaplamış 

Dağ çayının kokusu, pişerken yarattığı dumanın eşliğinde 

Fincandaki içecek – saf ve serin ve tatlı 

Keyifli bir an - on binlerce şeyin arasında           

 

1 Ağustos, 2013 

 

GELECEĞİ SEÇİN 

 
Size gerçeği söyledim 

Gerçekten zulme uğrayanlar tüm varlıklardır 

Felaket gelmeden önce insanları kurtarıyoruz 

Yaratıcıya verilen tarih öncesi sözleri gerçekleştirerek 

Çok çalışmak fakat ödül olmadan 

Bu Dafa uygulayıcılarının merhametidir 

Bu, sizin insan olmanızdan önceki dileğinizdir 

Bu hayatınızdaki umuttur 



Dünyayı kandıran yalanlardan kurtulun 

Geleceği seçin—gerçek düşünceleriniz ile 

 

2013 Sonbahar 

 

YARATICI SİZİ ÇAĞIRIYOR 

 
İnsanların umudu büyük felakete eşlik ediyor 

Tanrılar yeminlerini ve vaatlerini yerine getiriyor 

Kim olursanız olun 

Dünyanın hangi köşesinde olursanız olun 

Yaratıcı sizi çağırıyor 

Kırmızı şeytan insanları kandırmakta 

Doğru ve kötülük tersine döndü, iyi ve kötüyü ayırmak zor 

Propaganda ile yalanlar ve sizi satın almak için para  

Böylece kurtarılmayacaksınız 

Böylece gerçeği duymayacaksınız 

Dafa uygulayıcıları tarafından söylenen gerçek, size engel olan yanılgıyı giderebilir 

                                                                                              
2013 Sonbahar 
 

SADECE YARATICI İNSANLIĞIN UMUDUDUR 

 
Cennete geri uçmak istiyorum, ama kanatlarım yok 

Dünyayı seviyesinin ötesine geçmek istiyorum, ama yolculuğa rehberlik edecek Fa’ya sahip 

değilim 

Dünyadaki tüm ihtişamı ve utancı deneyimlerken 

Ve insanlar arasındaki tüm acı, sevinç ve kederi tadarken 

Yaratıcı ne zaman gelecek 



Sadece O, insanlığın umududur                                                    

 

2013 Sonbahar 

 

KAYBOLMAYIN 

 
Binlerce yıllık reenkarnasyon 

Zorluklar bir ömrün ardından bir diğerine 

Mücadele içinde kaybedilen, gerçek doğandır 

Saflık bir türlü bulunamıyor 

İnsan hayatı tesadüfî şans olarak görülüyor 

Ateizm bir yalandır 

Evrim teorisi bir şakadır 

İnsanoğlunu yaratan Yaratıcı’dır 

Ve insanları cennete geri götürecek O’dur             

                   

2013 Sonbahar 

 

GERÇEK 

 
Çok eski bir çağdan gelen hafızanızın kilidini açtınız mı 

Dünyaya inmeden önce ettiğiniz yemin hala orada mı 

Reenkarnasyonlar boyunca bekliyorduk 

Çoktandır beklediğiniz herşey bir süre önce geldi 

Gerçek, uzun zamandır saklı kalmış hafızanızın kilidini açabilir 

Gerçek, yok olmaktan kaçınmanıza yardımcı olur 

Son zamanlarda, insan kalpleri yozlaşmış 



Ve gerçek, çok fazla takıntıyla kaplanmış 

Bir kez gerçeği öğrendikten sonra, göreceksiniz 

Dafa uygulayıcılarına neden zulmediliyor 

Gerçek kendinizi bulmanıza yardımcı olabilir 

Önceden belirlenmiş olanların kalpleri sevinçle kabaracaktır 

 

2013 Sonbahar  

 

BU BEKLEDİĞİNİZ ŞARKIDIR 

 
Kalbimdeki şarkıyı söylüyorum 

Bu müzik hep benimleydi 

Yaratıcı, Cenneti, Dünya'yı ve galaksileri yarattı 

Ve şu son zamanlarda kutsamalar yayacak 

Bütün varlıklar O'nu bekliyordu 

Hayatın asıl amacı budur— öylece geçip gitmesine izin vermeyin 

Gerçek kalbinizin kilidini açacaktır 

Sadece zulüm gördüğümüzü zannetmeyin 

Biz sizi kurtarırken harekete geçen kızıl şeytandır 

Zulmün yalanlarına inanmayın 

Size öğretilen önyargılardan kurtulun 

Bu, birçok yaşam süresince beklemekte olduğunuz şarkıdır 

 

2013 Sonbahar 

 

SİZİN İÇİN SÖYLEDİĞİM ŞARKI 

 
Kutsal şarkım bana der ki 



Cennet’i ve Dünya'yı ve de sayısız şeyleri Kim yarattı 

İnsan hayatının neden ızdırap denizinde kaybolan bir yolculuk olduğunu 

Ben kimim 

Kimim Ben 

Reenkarnasyonlarda sürekli çabalayarak, her zaman kayıp 

Dafa bilgeliğimin kilidini açtı, bana yardım etti 

Yaşamı anlamak, artık önemsiz şeyler için endişelenmemek 

Yaratıcı dünyaya geldi 

Büyük felaket gelmeden önce, O kayıp kuzuları uyandırmamı istedi. 

Bu beklemekte olduğunuz şarkıdır 

Bu melodi cennetten geliyor 

 
Ekim 2013 

 

KUTSAL GÜZELLİK 

 
Uçuşurken, uzayan geniş elbise kolları 

Yeşim taşı gibi dururken, periler gibi güzel 

Zarafetle dönen göksel bakireler 

Hafif adımlarla süzülerek, zarifçe dans ediyorlar 

 

Müzik cennetlerden gelir 

Harikulade melodisi bulutları delip geçer 

Şarkı binlerce yılın tozlarını silip süpürür 

Her nota sizi cennetlere geri çağırıyor                        

 

2013 Kış 



GERÇEK PRENSİP 

 
Arkadaşım  

Tanrılar senden vazgeçmeye istekli değil,  

Kayda değer biri olduğun için değil 

Ama bu tüm varlıklara gösterilen merhamettir 

Gerçek, size bu illüzyonun arkasında ne olduğunu söyleyecek 

Dafa’ya karşı yapılan karalamalar yıkanıp temizlenecek 

Yalanlardan zehirlenen kalbindir 

Vücuttaki yaralar iyileşebilirken 

Zehirlenmiş yaşamlar felaketle yok olacak 

Tek dileğim kötüyle iyiyi açıkça görebilmen 

Dileğim sana hayatın gerçek prensibini anlatmaktır 

 

2013 Kış    

  

KALBİM OKYANUS KADAR ENGİN 

 
Kalbim okyanus kadar engin 

Mavi gökyüzünün altındaki herşey benim sahnem 

Shifu’nun varlıkları kurtarmasına yardım etmek benim sözümdür 

Gerçeği yaymak Tanrıların ayarlamasıdır 

Tarlalara, kulübelere ve saraylara tatlı bir çiğ serpiliyor 

Milyonlarca yıl beklemek boşuna değil 

Yaratıcı çoktan geldi 

Tüm zorlukların ortasında, Dafa uygulayıcıları yaşamları tüm güçleriyle kurtarıyor 

Akıllarını kaçırmış olanlar uçurumun kenarında duruyor 

Katlandığımız adaletsizlik devam etse de 



Kızıl gelgitin yükselttiği şey çağların kahramanlarıdır 

Çünkü biz tanrısal bir geleceğe doğru yürüyoruz                                

  

2013 Kış 

 

KURTULUŞ 

 
Kozmosun son sayfası çevrildi 

Kurtuluş sırasında Tanrılar sizi uyandırmamı istiyor 

Kirlenmiş olmamıza rağmen 

Gerçek her şeyi yıkayıp temizleyecek 

Ama yalanlardan gelen zehir kalbinizde kaldı 

Bedensel zarar iyileştirilebilirken 

Zehirlenmiş yaşamlar ölmekte olan kızıl hanedanlıkla birlikte parçalanacak 

Sadece iyiyi kötüden ayırmanızı diliyorum 

Seçim size kalmış 

Ben sadece gerçeği bilmenizi istiyorum 

Çünkü bir zamanlar sizi terk etmemeleri için Tanrılara yalvardınız 

 

1 Ocak 2014 

ATALARIMDAN BANA KALAN ŞARKI 

 
Kalbimde bir şarkı var 

Atalarımdan bana kaldı 

Tanrılar ve Budalar, kızıl hanedanlık son bulduğunda geleceklerdi 

Uygulayıclar dünya insanları uğruna acı çekeceklerdi 



Bu efsane şimdi bizim zamanımızda gerçekleşti 

Melodisi, kadere bağlı kalmamızdan emin olmamızı söylüyor 

Bu, yaşamların son umududur 

Bu, tüm varlıkların kurtuluşuna yönelik dileğidir                          

 

9 Ocak, 2014 

 
 

TANRILAR SÖZLERİNDEN DÖNMEDİ 

Tanrılar bir zamanlar söz verdiler 

Son zamanda insanları cennetlere geri götürmek için 

Bütün varlıklar sayısız çağlar boyunca bunu bekledi 

Yine de şimdi çağrıldığınızda — bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz 

Dafa yayılıyor 

Tanrısal olanı takip edenler insanoğlunun acılarına kanlarıyla katlanırlar 

Baskılara rağmen, insanları kurtarmak için gerçeği yayıyorlar 

Tanrılar sözlerinden dönmedi 

Ancak bazı insanlar sadece çıkarlarını önemsiyor 

Ve zulmün yalanlarını açıkça görmüyolar 

Onlar bu gerçekliğin sözlerini yerine getiren Tanrılar olduğuna inanmak istemiyorlar            

 
 15 Ocak 2014 
 

UYANIN, UYANIN 

 
Dünyaya çok uzun bir zaman önce indiniz 

Binlerce yıldır reenkarne olurken 

Hayatın mücadelesi içinde gerçek doğa soldu 

Saflık kişisel çıkar tarafından ezildi 



Ateizm bir yalandır 

Şeytani evrim teorisi Tanrıların sözlerini alt üst etti 

Yine de felaketin ortasında, sizinle ilgilenmedikleri için Tanrıları suçluyorsunuz 

Bilimi insanlığı tehlikenin içine atmak için kullanmayın 

Kurtuluş fırsatını aramak için dünyaya geldiniz 

Cennete geri dönmek—sadece bu, hayatınızın dileğidir 

Cennete geri dönmek—sadece bu, beklemekte olduğunuz fırsattır 

 

23 Ocak 2014 

 

SINIRSIZ ZARAFET 

Kozmos ve sayısız şey Yaratıcı tarafından yaratıldı 

O, kozmik yenilenmede yaşamları cennetlere geri götürerek kurtaracak 

Tanrı geldiğinde, beklediğiniz gibi olmayacak 

İnançlarınızın kurtuluşu engellemesine izin vermeyin 

Duygularınızın zekanızı engellemesine izin vermeyin 

Tüm varlıklar eşittir, nasıl görünürseniz görünün 

Kurtuluşunuz kötü veya iyi olmanıza bağlıdır 

Yaratıcı yeryüzüne indi, Doğu'da doğdu 

Bütün Tanrısal olanlar ve insani yaşamlar O'nun lütfuna bağlıdır 

Cennet, Dünya ve sayısız şeyler Yaratıcı tarafından yaratıldı 

Kozmik yenilenmede O, yaşamları cennetlere geri götürerek kurtaracak 

 

23 Ocak 2014 

 



YARATICI ÇAĞIRIYOR 

Yaratıcı çağırıyor 

Bu yüzden, tüm varlıklar insan dünyasına indi 

Kızıl şeytan aynı anda yalanlar yayıyor  

İnsanlar iyi bir vicdanı kötü düşünceden ayırmak zorundadır 

Büyük felaket geliyor ancak kurtuluş zor 

Yaşamlar boyunca biriken karma sizi engelliyor 

Neyi seçeceksiniz—bu size kalmış  

Binlerce yıldır bu anı beklediniz 

Yaratıcı çoktandır çağırıyor                     

 

30 Ocak 2014 

 

BİR ANIN YANSIMASI 

 
Zarafetle, sahne boyunca hareket ediyorlar 

Tanrısal müzik orkestranın ötesinden gelir 

Genç erkekler erkeksi güçlerini gösteriyorlar 

Güzel kadınlar uzun şallarıyla zarifçe dans ediyorlar 

 

İnsanlar ve Tanrılar ilkbaharları ve sonbaharları dans eder 

Cennetsel müzik geçmişi ve şimdiyi silip süpürür  

Bir Shen Yun performansı 

Beş bin güneşi ve ayı yeniler                                                             

 

5 Şubat, 2014 

 



SANA YARDIM EDİYORUM  

Arkadaşım 

Seni bırakmak istemiyorum  

Çünkü bir zamanlar seni kurtarmaları için Tanrılara yalvarmıştın  

Zulüm yüzeyde iken, asıl amaç onun arkasında saklıdır 

Bu, insanların kurtarılmasından ve Fa ilkelerini bilmesinden alıkoymaktır 

Zulmün ortasında Dafa ‘ya karşı atılan iftiralar Tanrılar tarafından yıkanıp temizlenecek 

Vücudun yaraları iyileşebilirken 

Yalanlarla zehirlendiğinde, parçalanan sen olacaksın 

Felaket gelmeden önce, yanılgıların ardındaki gerçeği görmene yardım ediyorum 

Kurtarılıp kurtarılamayacağın sana bağlıdır  

 

6 Şubat 2014 

 

MEMLEKETİMDEKİ EFSANE 

 
Memleketimde bir efsane vardır 

Sarı çiçekler açtığında, kızıl çiçekler solacak 

Yaratıcı insanları cennetlere geri götürmek üzere kurtarmak için gelecek 

Hilekârlık ve zulüm cennetten felaketler getirecek 

Kaç kişinin bu felaketten kurtulacağını söylemek zor 

İnsanları felaketten kurtaranlar tanrısal takipçilerdir 

İnsanlara zulmeden ve zarar veren, kızıl şeytandır 

Gerçekler yalanlarla saldırıya uğramakta, niyetler kötü 

Gerçeği bulmak — ancak o zaman bir kişi felaketten sağ çıkabilir 

Gerçeklik bu efsaneyi tamamlıyor 

Sarı çiçekler açıyor, kızıl gelgit çekiliyor 



Yaratıcı insanları kurtararak cennete geri götürüyor 

  

10 Şubat 2014 

 

DOĞRU DÜŞÜNCELER 

Şimşek gibi hızlı, kozmik dorukların ötesine yükselen 

Bir yıldırım gibi güçlü, cennetlerin ötesine uzanan 

Kozmosu baştan sona süpürerek, dokunulmadık yer bırakmadan  

Çürümüş ve sapkın olanların tamamen hepsini ortadan kaldırıyor 

 

 13 Şubat 2013 

 

KIZIL ŞEYTANI YAKARAK, ELMASI KIVAMA GETİRMEK 

 
Zhongnanhai'ye on bin kişi dilekçe verdi 

Ancak kötü Parti’nin elebaşının beyni yetersiz 

Cennetsel Fa ile mücadele ederek kızıl hanedanlığı kazığa bağlıyor 

Hilekar yalanlar yayıyor, sekiz yönde kötülük rüzgarı estiriyor 

Dünya tarihinde böylesine çirkin bir haydut  

Şiddetli rüzgar bir kez dağıldığında, mezarı kazılacak 

Elmas birçok kez kıvama getirilir, kızıl hanedanlık parçalanır 

Fa öğrencileri cennete döner, yeminlerini yerine getirerek  

 

14 Şubat, 2014 

 



ATALARDAN BİR ŞARKI 

 
Bir şarkım var 

Atalardan bir efsane 

Melodisi basit ve erdemli 

Dizelerin mesajı sizi iyice düşünmeye davet eder 

Son zamanlar bir kez geldiğinde, felaket gelip çatacak 

Dafa uygulayıcıları insanları kurtaracak, yine de zulüm görecek 

Doğru sözler yalanlarla lekelenecek 

İnsanların bunu ayırt etmesi zor ve felaketten kaçması da zor 

İyiliğinizi sürdürerek, yanlış yapmayacaksınız 

Gerçeği bularak, felaketten kaçabileceksiniz 

Bu ataların efsanesidir 

Felaketin uyarı işaretleri şarkımı doğruluyor 

Efsane, Dafa uygulayıcılarının gerçeği anlatacaklarını ve yanılgıyı gidereceklerini anlattı 

Bu efsaneyi yerine getirmek dileğimdir 

Bu şarkıyı gerçekleştirmek dileğimdir        

 

15 Şubat 2014 

 
 

HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR 

 
Bir hayalim var 

Bir gün gelecek ki Cennete döneceğim 

Orası hayatı gerçek evidir 

Yaratıcı çoktan dünyaya geldi 

İnsanları kurtararak cennete geri götürmek için Dafa'yı yaymakta 



Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum 

Bu hayali gerçekleştirmek isterim 

Bu insanlığın tek umududur 

 

15 Şubat 2014 

 

DAFA ÖĞRENCİLERİ SİZİ İZLEYECEĞİM  

 
Tanıştığımızda, derin ilgi gösterdiniz 

Yine de asla kalbinizi açıklamadınız 

Yüzünüz kararlı ve nazikti 

Yine de sizinle yürümemi istemediniz 

Dünyadaki insanları kurtarmayı durduramayacağınızı söylediniz 

Şeytan tarafından aldatılmamı ise hiç istemediniz 

Gerçeği söylemek sizin yemininizdi 

İyiliğiniz tanrısal bir ruhunki gibi 

Sizi sonsuza dek izleyeceğim 

Tehlikenin ortasında gezinmek zorunda kalsam bile 

 

16 Şubat 2014 

 

EĞER TANRI’YA İNANIYORSANIZ, TANRI’NIN SÖYLEDİĞİNİ YAPIN 

 
Yaratıcı tüm Tanrıları ve kozmik bedeni yarattı 

Hangi ilkelere inandığınız önemli değil 

İnandığınız Tanrı kozmik yapıda sadece bir noktadır 

Irksal önyargılardan kurtulun 

Aksi takdirde, kiliseye ne kadar çok giderseniz gidin, Tanrılar sizi küçümseyecektir 



Cildiniz ne renk olursa olsun 

Tüm canlılar, Tanrıların evlerinden gelmişlerdir 

Kim olursanız olun 

Hepiniz Yaratıcı'ın size kurtuluşu sunmasını bekliyorsunuz 

Tanrıların her biri O'nun tarafından seçilmeyi bekliyor 

İnsanlık hep birden çaba göstermeli 

Kızıl Şeytan Satan’ın kötü gücüne direnmek için 

Tanrısal yol size kadar uzanıncaya kadar 

 

30 Mart 2014 

 

KUTSAL ŞARKI 

 
İnsan hayatı hep yanılsamayla örtülüdür 

Her ne zaman hayat, yolunu şaşırırsa 

Sessizce söyleyeceğim, kalbimdeki şarkıyı 

Şikayet etme 

İyiliğe tutun 

Çoğu insan cennetlerden geldi 

Yaratıcı'ı beklemek için insan oldular 

Bu, tüm varlıkların uzun zamandır beklediği umuttur 

Bu şarkı beni uyandırıyor 

Bu şarkı bana güç veriyor 

Bu kutsal melodi gökyüzünü berraklaştırıyor 

 

2014 İlkbahar 

 



TANRISAL GÜZELLİK 

İnsan dünyasında bir harikalar diyarı, bir rüyaymış gibi 

Kolları geniş ve uzun elbiselerle, zarafetle dans ediyorlar 

Işıl ışıl parlayan renklerle gözü dolduran—antik saray hanımefendileri 

Uzun ve yeşim gibi durarak, kutsal ışık yayarlar 

 

Zindelikle dolu, güçlü hareketlerle dans ederler 

Çin'in güçlü erkekleri, tanrısal ışık saçarken 

Adil ve yüce, erkeksi bir ruha sahipler  

Geleneği geri getirmek sadece bir istek değil 

                                                                                                                                

2014 İlkbahar 

 

KUMARBAZLAR ŞEHRİNİN YANINDAN GEÇMEK 

 
Geceleri binlerce mil sürerken, yol bulanık 

Uykulu baş düşerken, gözleri açık tutmaya çalışmak 

Dağların derinliklerinde, binlerce ışık parlar 

Samanyolu’ndan düşen yıldızlar gibi 

Işıklar parlak, şarap bol miktarda, arzular yola öncülük ediyor 

Balık ve ejderhalar aynı havuzda, kendileri için mücadele ederler  

 

2014 İlkbahar 

 

TEHLİKEDEN KAÇINMANIZA YARDIMCI OLMAK 

 
İnsanlar Tanrı’nın kehanetini unuttu 



Bin yıl sonra, Şeytanların Lordu yeniden ortaya çıkacaktı 

Satan kızıl bir güç oluşturacaktı 

Soğuk Savaş sona erdi, ancak Çin Komünist Partisi ondan daha da tehlikeli 

Berlin Duvarı yıkıldı, ama kötü hayalet hala oyalanıyor 

Ey dünya insanları 

Görevinizi yerine getirmek için dünyaya geldiniz 

Geleneksel yoldan çok uzağa sapmayın 

Modern düşünce insanları yok oluşun eşiğine çekiyor 

Modern insanların hepsi sondan önceki sahneleri görecek 

Sadece Dafa uygulayıcıları tehlikeden kaçınmanıza yardımcı olabilir 

 

 6 Temmuz, 2014 

 

HALA ÇILGINCA MI DAVRANIYORSUNUZ 

 
Çılgınca yukarı ve aşağı atlayarak 

Kötü medyanın yalanları bir canavar gibi uluyor 

İnsanlar çılgınlığa yardım eden kötü hayaletlere döndüler 

İyi düşünceler gitti, vicdan kayboldu 

Sonbahar rüzgarı eserken, kızıl sarıya dönüşür 

Bu çılgınlık artık yetti, her gün panik 

Kötüler derhal cezalandırılacak kaçışları olmaksızın 

Tüm günahkârlar bunu ödemek zorundadır 

Hala çılgınca davranmaya cesaret edecek misiniz 

 

15 Temmuz, 2014 

 



UMUT 

 
Nereden geldiğiniz önemli değil 

Gerçek eviniz cennette 

Görüntülerimiz farklı ama aynı insanlığı paylaşıyoruz 

Hayat orijinal doğasından saptığında 

Dünyaya geldik 

Böylece günahı ortadan kaldırıp cennetteki evimize geri dönebiliriz 

Dafa öğrencileri gerçeği yayıyor 

Cennetsel kapı uzun süre açık kalmayacak 

Geri dönüş umudunuzdur 

 

19 Temmuz, 2014 

 

HAYAT AKIP GİDİYOR  

 
Bu hayatta kendimi sık sık keyifsiz hissediyorum 

Yaralar ve acı içinde, sanki bir çölde yürüyormuşum gibi 

Her ne zaman hayatta kaybolsam 

Aklıma gerçek bir düşünce gelir 

Kendini küçük görme 

Korkak olma 

Bizler yaşamlarımızı baştan yaratacak olan Yaratıcı’yı bekliyoruz 

Cennete geri döneceğiz - şöhret, kazanç ve duygular ile kafan karışmasın 

Aklıma geliveren bu düşünce keyfimi yerine getirir 

Hayat geçip gidiyor, bu yüzden kalbimle sorumluluk almalıyım  

En sonunda hayatın amacını keşfedeceğim                                

 



 1 Ağustos 2014 

 

BEYİT 
TANRILARIN DİLEĞİ YERİNE GETİRİLİYOR 
 
Shen Yun çiçekleri açar, on bin mil uzaktan güzel kokar 

Gerçek geniş çapta yayılır, canlı yaşamları kurtarır                         

 

2 Ağustos, 2014 

 

HAYATIN ANLAMI  

 
Şarkımla hafızanızı açıyorum 

Bu dünyaya gelmeden önce verdiğiniz sözü unuttunuz mu 

Cennetinizdeki canlı yaşamları kurtarmak için 

Yaratıcı ile tanışmak için insanlar arasına geldiniz 

Kızıl şeytan kontrolden çıktığında, yalanlar tarafından kandırıldınız 

Ve Dafa uygulayıcılarının size söylediği gerçeği savuşturuyorsunuz 

Merhametli olduğumdan, sizden vazgeçmek istemiyorum 

Canlı varlıkları kurtarırken, size bir kez daha sesleniyorum 

Sözünü yerine getirmelisiniz – yaşamın amacı sadece budur 

 

7 Ağustos, 2014 

 

DAFA UYGULAYICILARININ SÖYLEDİĞİ ŞEYLER DOĞRUDUR 

   
Şöhret ve kazançtaki başarılardan dolayı sevinçli 

Duygular ve yanılsamalar ortasında bir düşüp bir kalkma  

İnsanlar biraraya gelir ya da ayrılır, yerine getirilen ya da getirilemeyen düşler 



Şöhret ve kazançla meşgul, ama hepsi bir oyunda rol almak gibi 

Güzellik göründüğü anda solar, atlas çiçeği gibi 

Geriye dönüp bakıldığında, acı birçok duyguya karışmış 

Hayat gerçekten ne için 

Dafa uygulayıcılarının söylediği şeyler doğrudur 

Tek isteğim bu fırsatı kaçırmamak          

                                                          

10 Ağustos 2014 

 
 

BİR DİLEK 

Akşam esintisi yüzüme vuruyor 

Yaz gecesine serinlik katıyor 

Geçmişim beni hülyalar evine götürüyor 

Büyümeme fırtınalı dalgalar eşlik etti 

Çılgınlık, yalanlar tarafından desteklendi 

Sadece inancımı güçlendirdi 

Bu yaşamda Dafa'yı edinmiş olduğum için ne kadar şanslıyım 

Bu sevinci başkalarıyla paylaşmak için 

Zulümden kaçınmak için sürgünde yaşıyorum 

Sadece insanların gerçeği bilmelerini istiyorum 

Ve hayatın amacını bilmelerini 

Böylece felaket zamanlarında umut bulabilirler 

 

12 Ağustos, 2014 

 



REENKARNASYON                                                                                                                                   

 
Hayatta gerçekten reenkarnasyon varsa 

Tüm bu yaşam sürelerinde ben kimdim 

Hepimiz nereden geldik 

Ve ne zaman geri dönebileceğiz 

Hayat neden reenkarne olur 

Güneşi, ayı ve yıldızları sonsuz döngülerle hareket ettiren kimdir 

Dafa uygulayıcıları herşeyi Yaratıcı'nın yarattığını söylüyor  

Bu cevap kulaklarımda gök gürültüsü gibi gürlüyor 

Cennete geri dönmek için varlıkların O’nun tarafından kurtarılmaya ihtiyacı vardır. 

 

15 Ağustos, 2014 

 
 

DÜNYAYA SADECE BU TEK FIRSAT İÇİN GELDİK                                                                             

 
Hayat neden bu kadar yorucu 

Dünyada kim için yaşıyoruz 

Aşk ve nefret çabucak ilerleyen bulutlar gibi geçiyor 

Uyandıktan sonra hayat dramı içindeki kederi bileceksiniz 

Para, şöhret ve kazanç sizinle birlikte götürülemez 

Bir ömür boyu mücadele edip, yine de onları kaybedeceksin 

İnsanlar bu dünyaya Fa’yı beklemek için geldiler 

İyi olanlar cennetlerdeki evlerine geri dönecekler 

Binlerce yıldan fazla reenkarne olurken 

Sadece bu tek fırsat için dünyaya geldik 

 



16 Ağustos, 2014 

 

YARATICI GELDİ 

 
Yaratıcı geldi 

Yeryüzündeki insanların hepsi O'nu bekliyordu 

Cennetin, Dünya’nın ve herşeyin var olmasının yegane sebebi O’dur 

Yaratıcı geldi 

Cennetler dağıldığı için dünya çürüyor 

Oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş—çok hızlıca son zamanı getirdi 

Yaratıcı geldi 

Dafa'yı yayıyor, varlıkları kurtarıyor ve karanlık bulutları ortadan kaldırıyor 

Fa doğruyu yarattı, böylece hiçbir kozmik âlem bozulmayacak 

 

17 Ağustos 2014 

 

TARİHTEN DERSLER 

Tarihten alınan dersler her zaman unutulur 

Sakyamuni tarafından öğretilen Buda Dharma 

O zamanlar Brahmanlar gibi sapkınlar tarafından reddedildi 

Aynı şekilde, İsa dinlerin sağladığı çıkarları rahatsız etti 

Ve çarmıha çivilendi, mızrakla vuruldu  

Dafa geniş çapta yayılıyor ve yeni evren başlıyor 

Dinin çıkarlarını savunan günahkâr keşişler 

Ateist kızıl şeytanın yanında duruyorlar 

İnsanlar olumsuz dersleri akıllarında tutmayı sever 

Ve olumlu dersleri sadece hikaye olarak görür 



Tarih insanlara paha biçilmez bir bilgelik bıraktı 

Dafa insanlığın şu son döneminde yanılgının ardındaki gerçeği açıklıyor 

Hataları tekrar tekrar yapmayın ve kötü Partinin propagandasıyla yanıltılmayın 

    

 19 Ağustos 2014 

 

HALA UMUT VAR 

 
Gerçeği bilmenizi neden istiyorum 

Dünyadaki insanlara yönelik büyük felaket cennetten iniyor 

Kızıl şeytanla gömülecek nesneler olmayın 

Dünyayı kurtaran Fa uygulayıcılarına zulmetmek ölçülemez bir günahtır 

Ya bu zulmü görenler gerçekten Tanrılar ise 

Yalanlara inananlar zarar görecekler 

Dafa uygulayıcıları ne kadar acı çekiyor olsalarda tanrısal bir yolda yürüyorlar 

Sadece gerçeği açıkça duyduğunuzda bir umudunuz olabilir 

 

20 Ağustos, 2014 

 

CENNETLERE SORUYORUM 

 
Su denizlere akıyor 

Bulutlar gökyüzünün kenarında süzülüyor 

Binlerce yaşam süresinde reenkarne olurken 

Her bir yaşamda kendime soruyorum neden geldim diye 

Yüksek sesle bir şarkı söylüyorum 

Sesimi cennetlere gönderiyorum 

İnsanlar nereye gidiyor 



Tanrılar ne zaman geliyor 

 

3 Eylül, 2014 

 

 

AYNI YOL 

 
Sevgili arkadaşım 

Zamanı boşa geçirme 

Lütfen benimle aynı yolda yürü 

Dafa hayatımın hazinesidir 

Bugünkü çoğu insan cennetlerden geldi 

Yaratıcı tarafından yeniden yaratılmayı beklemek için 

Birlikte xiulian uygularsak, kalplerimiz bir olur 

Birlikte gayretle ilerleyerek ve birbirimize yardım ederek 

Tanrıların rehberliğinde, eve geri dönmek 

 

4 Eylül, 2014 

 

 

GEZİNMEK 
 
Temiz bir rüzgar eşliğinde, her yerde gezinmek 

Zulmedilirken, evime geri dönemiyorum 

Geliyorum ve gidiyorum, aklımda Fa’dan başka hiç bir düşünce yok 

Şöhret, kazanç umurumda değil, kalbimse hiçbir şeyin peşinde değil 

Gecenin derinliklerinde okurken, ay benim lambam olur 

Gökyüzü battaniyem, toprak yatağımdır, yıldızlar odama dolar 

İnsan dünyasında gezinir gerçekleri anlatırım 



Bu yaşamda, Fa-düzeltmesinde Shifu’ya yardım ederim      

 

14 Eylül,2014 

 

BİR DAFA UYGULAYICISININ KALBİ  

 
Gözlerin derin hisler taşıyor 

Sana bir gülümsemeyle cevap veriyorum, ama gerçeği açıklamaya yönelik adımlarımı 

durdurmuyorum 

Sözlerin tatlı bir sıcaklık taşıyor 

Her zaman anlamıyormuşum gibi davranıyorum 

Dafa öğrencileri zulmün ortasında savruluyorlar 

Başka bir endişe ve acıyı daha ekleyip, dinginliği nasıl bozabilirim 

Bunu sadece kalbimde tutabilirim 

Tanrılara verdiğim sözü yerine getiriyorum – insan dünyasında yolculuk ederken insanları 

kurtarıyorum 

 

23 Eylül, 2014 

 

SENİN İÇİN YÜKSEK SESLE ŞARKI SÖYLEMEK  

 
Senin için yüksek sesle şarkı söylüyorum 

Böylece tehlikenin ortasında kaybolmayacaksın 

Uzun zaman öncesinden gelen anılarını uyandırıyorum 

Böylece yaşam için bir umut bulacaksın 

Cennet, Dünya ve Tanrılar, Yaratıcı tarafından yaratıldı 

O, Tanrılara yeryüzünde insanları yaratmalarını emretti 

Yaşamlar aşağı düştüğünde, insan oldular 



Günahı yok ederek, cennete geri dönecekler 

Şarkımla söylediğim şey gerçektir 

Yaratıcı büyük felaketin arifesinde cennetin kapısını ardına kadar açtı 

 

15 Ekim, 2014 

 

KÖTÜ PARTİ’NİN DOKTRİNLERİNİ DEFEDİN 

 
Gerçeklik her zaman yolunuzu değiştirir 

Kader bilinmeyenin ortasında bekliyor  

Yanılgılar içinde dünyaya geliş nedeninizi unuttunuz 

Şöhret, kazanç ve duygular adımlarınızı birbirine karıştırıyor 

Yalanlarıyla, kızıl şeytan sizi şeytani bir yola sürükledi 

Kötü Parti’nin kavramlarını ve ilkelerini bırakın 

Fa’yı edinin ve cennete geri dönün—sadece bu sizin kaderinizdir 

  

10 Kasım, 2014     

 

DÜRTMEK 
 
Seninle konuştuğum şarkımı dinle 

Bu melodi şefkat ve kurtuluş ile doludur 

İnsan hayatının yolculuğu ne kadar uzundur 

Gerçeği görmek illüzyonu ortadan kaldırabilir ve vizyonunuzu aydınlatabilir 

Tanrılar bu çürümüş dünyayı sürdürmeyecek 

İyileri korumak ve kötüleri yok etmek —kader böyledir 

Tanrılar insanları kurtarıyor, bu nedenle çabucak uyanın 

 



12 Kasım 2014 

 

BEYİT 

FA DEVASA KOZMOSU DÜZELTİYOR 

 
Lord Buda tek bir düşünce ile muazzam kozmosu yaratır 

Fa evreni düzeltir, yeni bir Cennet ve Dünya yaratır  

 

12 Kasım, 2014 

 

BEYİT 

MUAZZAM ERDEMLE YENİDEN YARATMAK 

Dafa Cennetİ, Dünyayı ve sayısız şeyleri yaratır 

Fa Kralı evren ve tüm varlıklar üzerinde hüküm sürer 

 

 12 Kasım, 2014 

 

BEYİT 

YERYÜZÜNDEKİ TANRILAR VE BUDALAR 

Yükselen güneş, süzülen bulutları dağıtarak gül rengi ışınlar yayar 

Düşünceler doğru ve zihin engin, tehlikeyi güvenliğe dönüştürürler 

 

12 Kasım, 2014 
 

GÖREV 

 
Bir rüyada cennete geri döndüm 



Çok güzel kutsal bir diyar, uzun süre unutulamaz 

Ateizmin cenneti-lekeleyen bir yalan olduğunu fark ettim 

Efsanelerdeki Tanrıların hepsi cennetteler 

İnsan derime bir daha geri dönmemeyi diliyorum 

Tanrılar bu güzelliğin uzun sürmeyeceğini söylediler 

Ve kurtuluş sunan Dafa dünyada yayılıyor 

Sadece Dafa'yı keşfederek varlıkların umudu olacak 

İnsanlar dünyaya geldiler, her biri kendi cennetinden umutlar taşıyor 

Bu cennetler kendi krallarını bekliyorlar 

Şimdi görevimi biliyorum 

Ve artık hayatta kaybolmayacağım 

 
14 Kasım, 2014 

 

KENDİNİZİ TEMİZLEMENİZE YARDIMCI OLUYORUM 

 
Dafa uygulayıcıları size illüzyonun ardındaki gerçeği anlatıyor 

Gerçekten zehirlenen insan kitleleridir, siz de dahil olmak üzere  

Yalanlara inanarak, kızıl şeytanla birlikte parçalanacaksın 

İnsanları kurtarmak için gerçeği açıklamak – bu kalbimden gelen merhamettir 

Hiçbir ödül almayarak, genellikle soğuk günlerde erkenden kalkarım 

Yemek için vaktim olmadığı gibi, bunaltıcı sıcak havalarda dinlenmem 

İnsanları kurtarmak için, her türlü terör ve baskıya dayanıyorum 

Çünkü tehlike anında seni uyandırmak için Tanrılara söz verdim 

Cennetten geldin ve Dafa'yı edinmek senin amacındır 

Bu, cennetteki varlıkların felaketten kaçmasına yardımcı olacak 

Yeryüzüne inip insan olmanızın amacı budur  

Kızıl şeytanın Parti kültürüyle beyninizi yıkamasına izin vermeyin 



Cennetinizdeki varlıklar sizi çok ama çok özlüyorlar 

 
 2 Aralık, 2014 
 

ELİN TEK BİR HAREKETİYLE  

 
Uğuldayan rüzgâr 

Süzülen bulutlar 

Kızıl gelgitin vahşi dalgası yolu engelleyemez 

Merhametli kurtarış ile beraber yelken açmak, büyük sıkıntıları ortadan kaldırmak 

Rüzgâra karşı güçlendirerek, binlerce mil seyahat ederken 

Geldikten sonra kızıl çiçekler kanla sulanmış gibi 

Geriye döndükten sonra, sarı çiçekler toprağın her yerinde güzelce açıyor 

 

3 Aralık 2014 
 
 

OTURUP İNSAN DÜNYASINI GÖZLEMLEMEK 

 
Engin gökyüzü boyunca kara bulutlar süzülüyor 

Dağlardaki rüzgâr göl boyunca esiyor, dalgalanmalar parlıyor 

Köşkünde bağdaş kurup otururken, beden ve zihin sakin 

İnsan dünyasını sessizce gözlemliyor, büyük bir felaket gelmek üzere  

Kızıl hanedanlık gidecek, iyi ve kötü ayırt edilecek 

Çabuk bir çıkış yolu arayın, Fa'yı arayın 

Dünyanın dışında oturmak, cennetin altındaki herkes için endişelenmek 

Bugün dünyada olan insanlar cennetlerden Tanrılardır 

 

4 Aralık, 2014 

 



CANLI VARLIKLARINIZ SİZİ BEKLİYOR 

 
Zulmün arkasındaki gerçeği biliyorsunuz 

Baskı altında zehirlenmiş olan kişisiniz 

Yalanlara inanarak, kızıl şeytanla birlikte parçalanacaksınız 

Tanrılara sizi uyandırmak için bir söz verdim 

Dünyaya gelme amacınız Dafa'yı elde edinmektir 

Böylece cennettenizdeki varlıklarınız tehlikeden kaçınacaklar 

Sizin insanoğlu olarak gelme sebebiniz budur 

Dünyayı aldatan kızıl şeytan tarafından zarar görmenize izin vermeyin 

Gerçeği öğrenin, canlı varlıklarınız sizi bekliyor 

 
11 Aralık, 2014 
 
 

CENNETSEL DÖNÜŞ YOLU 

 
Arkadaşım, neden sadece meşgul olduğunla ilgileniyorsun 

İnsanlık tehlikeli bir yola adım attı 

Ateizm insanların son geri dönüşünü sabote etti 

Evrim teorisi bir yalan, bir zehirdir 

Bilim, insanlığa karşı bahse girmedir 

Kızıl şeytan insanların zihnine kötülükler aşılıyor 

Dafa uygulayıcıları ise gerçeği açıklıyor 

Çünkü bir zamanlar yardım etmesi için Tanrıya yalvarmıştın 

Son gelmeden önce cennetsel dönüş yoluna seni geri götürmesi için 

 
2 Ocak 2015 
 
 



UYAN, UYAN, ÇİN MİLLETİ 

 
Çin milleti artık altmış beş yıl öncesiyle aynı değil 

Sahte barışın sözüm ona yüce sözleri hala insanları aldatıyor 

Mavi gökyüzünde beyaz bulutlar süzülüyor 

Geçmişin hafızasında, bulduğum 

Yeşil tepeler ve tarlalar, berrak nehirler 

Babamın neslinden duyduğumuz efsanelerde 

Kızıl felaket o zaman bir gangster çetesi tarafından getirildi 

Çin halkının en iyilerini öldürdü 

Ve ulusun binlerce yıllık kalıntılarını yakıp yıktı 

Tarihi, insanlığı ve geleneği inkâr etti 

Beş bin yıllık uygarlık çürümeye başladı 

Uyan, uyan, Çin’in insanları  

Bu kötü hayaleti ve kızıl şeytanı yok et 

Ve antik ülken olan Göksel İmparatorluğa geri dönün 

 
Ocak 2015 
 

SHEN YUN BENİ HAN SARAYINA GERİ GÖTÜRÜYOR 

 
Bol kostümler, geniş kollu elbiseler, asil ruhlu danslar 

Erkeksi güç ve doğruluk atmosferi — Tang, Song ve Ming 

Büyük Han'ın kahramanlık şarkıları — hala çok güçlü 

Havada sıçramalar, çevik hareketlerle takla atmak ve atik dönüşler 

Huzurlu ve tanrısal hanımefendiler uzun ipeksi kurdelelerle zarif bir şekilde dans ederler 

Sanki göksel kızlar geniş saraya inmişler 

Saf doğru ve saf iyi, güzellikleri büyüleyici 

Vakur ve kibar, adımları yeşim taşı gibi zarif 



Shen Yun beni Han sarayına geri götürüyor 

 

2015, 2007 yılı sınıfı için yazılmıştır 
 
 

SHEN YUN İNSAN DÜNYASINDA TANRISAL BİR DİYAR MEYDANA 
GETİRİYOR 
 
Muhteşem kostümler ve güzel sahneler, uçan genç kızları vurguluyor 

Zarif ve çevik, şık adımlarla dans ediyorlar 

Sihirli güçlere sahip kahramanlar geçmişi ve bugünü yansıtıyorlar 

Cennetsel müzik ve kutsal şarkılar bulutlara ve gökyüzüne kadar ulaşıyor 

Gül rengi bir sis yoluyla muazzam sahne boyunca süzülüyor 

Kusursuz güzel hanımefendiler rengârenk etekler içinde dans ediyorlar 

Han elbiseleri içindeki adamlar asil ruhla dalgalanıyorlar 

Shen Yun insan dünyasında tanrısal bir diyar meydana getiriyor 

 

2015, 2008 yılı sınıfı için yazılmıştır 
 

SHEN YUN ANTİK GELENEKLERLE DANS EDİYOR 

Tanrısal müzik çalıyor, büyüleyici figüler eteklerini çevire çevire döndürüyor 

Çin elbiselerini giyinmiş erkekler asil ruhla kabarıyorlar 

Danslarda Zhou, Han, Tang ve Ming hanedanlıkları ortaya çıkıyor 

Zamanda geriye yolculuk, kişinin kalbinin özüne yolculuk etmek 

Masum genç kızlar, güzel çiçekler misali 

Kahramanlar dans ediyor ve sıçrıyor, bir doğruluk edasıyla havada süzülerek 

Çin'in antik gelenekleri dünyada sergileniyor 

Geleneğe geri dönülüyor, yüz çiçek açıyor 

Shen Yun sahnede antik geleneklerle dans ediyor 

 



2015, 2009 yılı sınıfı içi yazılmıştır 

 

SHEN YUN GELENEĞİN KAPISINI AÇIYOR 

 
Mavi gökyüzü ve beyaz bulutların altında, genç kızların güzelliği vurgulanıyor 

Söğütler gibi şefkatli ve kutsaldır hareketleri, toz tarafından lekelenmemiş 

Bin bir türlü güzellik ve bin cazibenin hepsi doğadan geliyor 

Taze, nemli lotus gibi saftır tüm çiçekler 

Heybetli ve ağırbaşlı, çağlar boyunca ruhlar 

Havada sıçrayarak dans eden kahramanlar Göksel İmparatorluğun vatandaşlarıdır 

Antik çağlardan beri, Çin topraklarındaki birçok kahramanlar  

Taklalar atıp dönerler, onlar yarı-insan ve yarı-tanrıdır 

Shen Yun geleneğin kapısını açıyor 

 

Ocak 2015, 2013 yılı sınıfı için yazıldı 

 

SAMİMİYET 

Kalbimde, arkadaşlığın 

Öylesine içtenki 

Dafa uygulayıcıları acılara göğüs gerdiğinde 

Kalbimdeki ürpertiyi ısıtıyor 

Zorluklarla karşılaştığımda 

Bu arkadaşlık daha kararlı olmamı sağlıyor 

Sana gerçeği söylemek istiyorum 

Görevim son derece kutsal 

Samimiyetinizi hayatın yenilenmesine dönüştüreceğim 

 



Şubat, 2015 

 

ULUSU YENİDEN CANLANDIRMAK 

Okyanusun ötesinde uzanır 

Uzun zaman önce terk ettiğim evim 

Beş bin yıllık tanrısal kültür son derece görkemli 

Dağları ve nehirleri büyüleyici, insanları güzel ve çiçekleri mis kokulu 

Dafa geniş çapta yayılıyor, Buda’nın ışığı her yere saçılıyor 

Kızıl şeytan, şiddetli dalgaları ayağa kaldırarak bunları engellemeyi hedefler 

Dağlar artık yeşil değil 

Sular akmayı durdurdu 

Gökyüzü artık mavi değil 

Ve pirinç artık lezzetli değil 

Dafa uygulayıcıları tüm zor durumları omuzlayarak canlıları kurtarıyorlar 

Gerçeği yayıyorlar ve kızıl gelgit çekiliyor 

Geleneği geri getirip bir ulusu yeniden canlandırıyorlar 

 

22 Şubat, 2015 

 

BİR KEZ DAHA SEÇİN 

Neden duyman için gerçeği söylüyorum 

Yalanlar çok fazla yaşama zarar verdi 

Neden kızıl şeytan tüm devletin gücünü Falun Gong’u bastırmak için kullanıyor 

Dafa’nın son zamanlarda insanları kurtaracağını bildiğinden sadece kafanızı karıştırmak için  

Sen de onun yalanları tarafından aldatılan insanlar arasındasın 

Yine de Tanrılar son gelmeden önce insanları kurtarmak için şartlar koymuşlardır 

Zulmün ortasında sessiz kalanlar kurtarılamayacaklar 



Kötülüğe yardım edenler ve Dafa'yı karalayanlar ortadan kaldırılıyor 

Merhamet Tanrıların doğasıdır 

Yaratıcı insanları seçmek için bir şans daha sunuyor 

Tüm varlıkları kurtarmak için 

Hayatınızı size geri vermek için zulme karşı direnmekteyim 

 
1 Mart 2015 
 
 

SİZİ CENNETE GERİ GÖTÜRMEK 

Şarkım uzun zamandır beklediğin gerçeği söylüyor 

Ahlak azaldığı için insanlık tehlikeyle karşılaşıyor 

Ateizm, Satan'ın yaydığı büyük bir yalandır 

Evrim teorisi, yoktan var edilen hayali bir düşünce 

Bilim insanlığa tehlikeli bir rotada öncülük ediyor 

Evren ise Yaratıcı'ın başyapıtıdır 

Tanrılardan yeryüzünde insanoğlunu yaratmasını kim istedi 

Bizi cennetlere götürmesi için O’nu bekliyoruz 

Kızıl şeytanın seni aldatmasına izin verme 

Zulüm insanların kendi umutlarını yok etmesini sağlamak için geliyor 

Dafa uygulayıcıları Tanrıların elçisidir 

İnsanları Tanrıların rehberliğindeki yola geri götürenlerdir 

                                                                                                                 
 06 Mart 2015 
 
 

GÜN IŞIĞI 

 
Tüm şeyler sabah güneşini hoş karşılıyor 

Şeytan gücüyle boşuna gösteriş yapıyor 

On beş yıllık kaos ve felaket 



Vatan perişan 

İnsanların kalpleri artık erdemli değil 

Bu zehir insanların yiyeceklerine bile bulaştı 

Kötü insanlar hak ettikleri cezayı çekecek 

Son gülen kim olacak, göreceksiniz 

 

17 Mart 2015 

 

ÇİN'İN ŞARKISI 

Beş bin yıllık uygarlık 

Tanrısal olarak gelen görkemli kültür  

Bizler Tanrıların neslinden olan kişileriz 

Çalışkan, cesur, medeni ve iyi kalpli 

Muhteşem tarihimiz milletimizin ihtişamıdır 

Çağlar boyunca kahramanları yıldız gibi parlamıştır 

Bu görkemli topraklar tanrılar tarafından bahşedildi 

Burası, Yaratıcı'ın indiği yerdir 

Tüm varlıkları kurtarmak için, büyük lütfu ile doğru yolu geri getirecek 

Çin medeniyeti sonsuza dek sürecek 

           
17 Mart 2015 
 

NE ZAMAN UYANACAKSINIZ 

 
Soğuk rüzgarlar hala esiyor 

Çiseleyen yağmur 

Zulmün ortasında, insanları kurtarmak acil 

Yaralanmış bedenler 



İyileşebilir 

Yalanlar tarafından zehirlenildiğinde kurtuluşu zordur 

Felaketler acımasızdır 

Ve felaketin heryerde gözleri vardır 

Kızıl şeytanla birlikte elenmeyin 

Çabucak gerçeği arayın 

İyiyi ve kötülüğü birbirinden ayırabilenler olağanüstü olanlardır 

Dafa uygulayıcıları merhametlerini gösteriyor 

Sadece sizi kurtarmak istedikleri için acı çekiyorlar 

Binlerce zorluğa katlanarak 

En zor sıkıntılardan geri adım atmayarak 

Hiç bir ödül istemeden  

Onlar uygulayıcılardır 

Dileklerini yerine getirecek ve tamamlanmaya ulaşarak geri dönecekler 

                                                                                                              

18 Mart, 2015 

 

SHEN YUN DANSLARI 

 
Uzun kollu elbiseleriye dans, göksel kızlar büyüleyici 

Asil görüntüleri, tanrısal kolları dalgalanıyor 

Göksel danslar, kutsal şarkılar, bir tablo gibi güzel 

On binlerce sayıda göz alıcı ışık, karanlık bulutları dağıtıyor 

 
2015 İlkbahar 
 

DOĞRU YOLA DÖNÜŞ 

Yeşil tepeler, berrak sular, antik köşkler 



Göksel kızlar aşağı süzülerek, zarafetle dans ederler 

Tanrısal tarzda, antik zarafetle, geleneksellik sergileniyor 

Doğruluğa geri dönüş, yolumuz parlak 

  

25 Mart 2015 

 

KURTULUŞ FIRSATI BİR ANDIR 

 
Engin gökyüzüne ve muazzam evrene bir bakın 

Ganj nehrindeki kumlar kadar sayısız yıldız 

Gök kubbe boyunca çıplak gözle görülemeyen, Tanrılar ve Budalar 

Ateizm insanları aldatan bir yalandır 

Evrim teorisi ise insanları aşağılamaktır 

Bilim ise çok pahalıya maloldu, uzaylıların insanları kontrol etmesine öncülük etti 

İnsanlar cennetlerden geldi, burada, bu dünyada kısa bir süre konaklıyorlar 

Sonun geldiği bu zamanlarda, kozmos bile dağılıyor 

Yaratıcı, yukarıda cennetleri ve aşağıda dünyayı yeniden yaratıyor 

Sayısız Tanrılar ve Lordlar insanoğlu olmak için geldi, O’nun kurtarışını ve kabulünü 

bekleyerek 

Kızıl şeytan, gerçeği örtmek için Dafa’ya delicesine baskı yapıyor 

Kendinizi kaybetmeyin, yalanlara ve baskıya yenik düşmeyin 

Bu kurtuluş fırsatını beklemek için dünyaya geldiniz 

                                                                                            

30 Mart, 2015 

 

BU OLUYOR, ÖYLE DEĞİL Mİ 

 



İyi ve kötü aynı şekilde geri ödenir - cennetsel yasa nettir 

Tanrılar ve Budalar cennet boyunca insanların ne yaptığını izliyor 

Dafa uygulayıcılarına zulmetmek en ağır günahtır 

Şimdi ödeyecekler –bu oluyor, öyle değil mi? 

                                                                                                               

 03 Nisan 2015 

 

NE YAPMALI 

 
Dao olmaksızın cennet dağılır 

De olmaksızın, dünya her türlü felaketle karşılaşır 

İnsan kalpleri dibine kadar doğru yoldan sapmış 

Büyük felaket geldiğinde seninle kim ilgilenecek 

 

22 Nisan 2015 

 

GERÇEĞİ BİLDİĞİNİZDE, KURTARILACAKSINIZ 

Tanrılar Dao'yu kaybettiğinde, cennet dağılacak 

Dünya insanları de’yı kaybettiğinde, büyük felaketler ortaya çıkacak 

Yaratıcı insan dünyasına geldi 

Evreni yeniden yaratmak ve Fa ilkelerini yaymak için 

 

Çoğu insan aslında Tanrı'ydı, ama artık kendileri bunun farkında değiller 

Kurtuluş arayışı ve yeniden yaratılmak için, buraya geldiler 

Gerçeği anlayın ve hayatılarınızı temizleyin 

Bir kez doğru düşünceler ortaya çıktığında, kurtarılmışsınız demektir 

 



23 Nisan 2015 

 

ANLATTIKLARIMIZ GERÇEKTİR 

Canlıları kurtarmak için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz 

Ovalar, dağlar ve denizler üzerinden uçuyoruz 

Yaratıcı'nın çağrısını yayıyoruz 

Ve tanrısal kültürün ihtişamını sergiliyoruz 

 

Dans sahnesinde, gerçeği yayıyorum 

Böylece birçok insan uyandı, artık kayıp değil 

Tüm varlıkları uyandırmak benim görevimdir 

Dafa uygulayıcıları insanları kurtararak cennete geri götürüyor 

 

28 Nisan 2015 

 

TANRISAL DANS VE CENNETSEL GÜZELLIK 

Tanrısal varlıklar yüksek cennetlerden aşağıya süzülüyorlar 

Zarafetle dönerek, insan dünyasında yolculuk ederler 

Zarifçe dans ederler, duruşları bile güzel 

Saf lotus çiçekleri misali, her biri taze ve üzerinde çiy 

Güzel hareketleri, sanki bulutların üzerinde adım atıyormuş gibi eşsiz bir şekilde muhteşem 

Düşen yapraklar misali söylenen şarkılar, uzun kollu elbiseleriyle dönüyorlar 

Öylesine genç ve hoş kokulu güzel genç kızlar 

Zarif, yeşim misali, inanılmaz bir edayla dans ediyorlar 

 
19 Mayıs 2015 
 
 

ŞARKIMLA UMUDU UYANDIRMAK 



Dünya sahnesinde duruyorum 

Şarkılarımla, insanlar için umut uyandırıyorum 

Melodilerle Tanrıların çağrılarını iletiyorum 

Ve mısralarımda gerçeği aktarıyorum 

Baskılara dayanarak, size gelecek tehlikeyi ortadan kaldırıyorum 

Çoğu insan cennetlerden geldi 

Kendi cennetlerindeki canlıları kurtarmak için insan oldular 

Çünkü kozmos sonun geldiği bu zamanda parçalanıyor 

Fa’yı edinmek için dünyaya indiler 

Kendilerini karmadan arındırıyorlar 

Ve tanrısal vücutlarını baştan yaratmak için 

Tamamlanmaya ulaşacak ve cennete geri dönecekler 

 

29 Mayıs 2015 

 

MEDİTASYON KAMELYASININ ALTINDA 

 
Meditasyon sedirinin üzerinde hafif bir esinti var 

Kuşların şarkı söylediği ve cıvıldadığı ağacın altında 

Yeşil dağlar ve berrak sular aynı kalıyor 

Yine de kamelyadan izlerken birkaç yaz geçip gidiyor 

 

13 Haziran 2015 

 

İNANIP İNANMAMAK SİZE KALMIŞ 

Yıldızlı gökyüzüne gözümü dikip bakarak, evimi arıyorum 

Çoğu insan cennetlerden gelen Krallardı, dünyaya inmiş olan 



Fa’nın son zamanlarda yayılmasını bekleyerek, cennetlerindeki varlıkları kurtarmak için 

Üzerinden uzun zaman geçtiği için asıl emellerinin ne olduğunu unutmuşlar 

İnsanlar bugün uçurumun eşiğine sürüklendiler 

Ateizm yaşamların kutsallığını baltalıyor 

Şeytani evrim teorisi insanları aşağılıyor, onlara hayvanlar ve kuyruksuz maymunlar diyor 

Modern bilim insanları felakete sürüklüyor 

İnsanlık nihai tehlikenin eşiğinde 

Merhamet Tanrıların doğasıdır 

Kurtuluş sunan Dafa, önceden belirlenmiş olanlara geniş bir şekilde yayılıyor 

Dafa'yı bulmak insanların umududur 

Dafa'yı bularak, cennetteki evinize dönebilirsiniz 

 

13 Haziran 2015 

 

HAK EDİLEN CEZA 

Zihin kaygı içinde rahatsız 

Bunların uzun sürmeyeceğini biliyorlar 

Her gün panik içindeler 

Polis arabalarının sirenleri feryat ediyor 

Zulüm bir kez sona erdiğinde, her şey geri ödenmek zorunda olacak 

Kötü muamelelerin hepsi kaydedildi 

Bunların her birini tatmak hayaletlerin midesini bile ağrıtır 

Çürük şeytanın hala vahşiliklerine devam edip edemeyeceğini gör 

Elebaşı, bir haydut 

Midesi bir sansar gibi kötü şeylerle dolu 

Çıkmaz sokağa ulaştığında, gizlenecek bir yeri olmayacak  

İnsan dünyasında yaptığı geri ödeme yeterli olmayacak 



Derisini delen cennetsel bir kancanın üzerinde açık meydanda asılacak 

Cehennemdeki hayaletleri bayağı meşgul edecek 

 

15 Haziran 2015 

 

TANRILARIN REHBERLİĞİNDE KIYIYA DOĞRU YOLCULUK 

 
İnsanın hayatı katlandıklarından dolayı yolundan saptığında 

Denizde kaybolan bir tekne gibidir 

Sular dümdüz olduğunda, yelkenleri kaldırırız 

Ancak çok daha vahşi dalgalar ve tehlikeli balık sürüleriyle karşılaşırız 

Yönü bilmeden 

Görünürde hiç bir liman olmadan 

Tarih öncesi ettiğimiz yeminlerimizi unutmayalım 

Kozmos muazzam bir dönüşüm geçiriyor 

Çoğu insan cennetlerden geldi 

Dafa'yı beklemek ve kutsal kader bağlarını gerçekleştirmek için dünyaya indik 

Karmayı ortadan kaldırmak 

Tanrısal bedenlerimizi yeniden yaratmak için 

Ancak o zaman cennetlerimizi tehlikeden kurtarabiliriz 

Yelkenleri kaldırın 

Kaderimizi bulun 

Ve Tanrıların rehberliğinde kıyıya doğru yolculuk edin 

 

Haziran 2015 

 
 



TIANGUO BANDOSU 

 
Fa trampeti ve Fa klaksonu kudretli gücü sergiler 

Şeytaniyi ve kötülüğü ortadan kaldırırken, insanları geri dönmeye çağırır  

Son zamanlardaki insanları kurtarırken, Cenneti ve Dünya sarsar 

Parlak ışığını yayarak, Fa evreni düzeltir 

 

1 Ağustos 2015 

 

NE KADAR İNSAN UYANDI  

İnsan dünyası ne kadar iyi olursa olsun, cennete uygun değildir 

İnsan duyguları kararsızdır, uzun sürmez 

Zenginlik ve görkem, sizinle beraber bir sonraki yaşama götürülemez 

Kimin için kendinizi meşgul ediyorsunuz, şöhret ve kazanç için savaşarak 

İnsanlar cennetlerden Fa'yı elde etmek için geldi 

Karmayı ortadan kaldırmak ve tanrısal bedenleri baştan yaratmak için 

Cennetiniz yeni bir Kralı karşılayacak  

 

Ağustos 2015 

 

CENNETSEL BİR KÖPRÜ İNŞA ETMEK İÇİN TANRILARLA DANS ETMEK 
 
Bir dünya turunda performans göstermek için, binlerce mil yol kat etmek 

Şehirleri ve denizleri geçmek, yüksek dağ yollarında seyahat etmek 

Tüm varlıkları kurtarmak ve gerçeği yaymak  

Cennetsel bir köprü inşa etmek için Tanrılarla dans ederek  

Yaratıcı son zamanda gelecek 

Sayısız Tanrı O’nu bulmak için dünyaya doğru aşağı geldi 

Kozmik bedenleri yeniden kim yaratır, muhteşem Dao'yu kim yayar 



Fa'yı elde etmek ve yeniden yaratılmak, tüm varlıklar gülümsüyor 

Bir zamanlar sizi cennete geri bağışlamaları için Tanrılara yalvarmıştınız  

Sana bütün bunları söylemek için şarkımı kullanıyorum 

Dünya turuna çıkarak, insanlara sesleniyorum 

 

Ağustos 2015 

 

BU DOLUNAY KİMİN İÇİN  

Güz-ortası ayı antik zamanlardan beri yüksekte asılı durur  

Dolunayın olduğu gün, kalbimi bir ürperti titretir 

Dafa uygulayıcıları acı çekiyor – kim ayı seyredecek 

Her güz-ortası gününde boşuna dolunay olur  

Bugün yine güz-ortası, bu çirkin dram sona erecek 

Kötü Parti güz gibidir—kimin endişeli olduğunu görün  

Aydan zevk alma isteği ile, gözleri kaldırmak zor 

Bir kez kızıl gelgit çekildiğinde, ay herzamakınden daha fazla dolunay olacak 

 

Güz-Ortası 2015 
 

AY İNSANLAR İÇİN PARLAK 

 
Ay binlerce yıldır geceyi parlattı  

Karanlığın insanları ele geçirmesine izin vermedi 

İlkbaharlar gider sonbaharlar gelir, sürekli değişir 

Parlak ay hala binlerce ışık saçar 

Deniz değişiklikleri meydana geldi, bir döngü içerisinde 

 Ancak doğru yol antik çağlardan beri asla sapmadı 

Tekrar tekrar reenkarne olmak — ne için 



Parlak ay sessiz — cennetlere sorun 

Gerçek son zamanlarda biliniyor — bu Tanrıların kurtarışını beklemek içindir 

Cennetin yolu iyi ve kötü arasında uzanıyor             

 

Güz-Ortası 2015 
 

GÜZ-ORTASI KUTLAMASI 

İnsan dünyasındaki Tanrısal güzeller zarafetle dans ediyor 

Güçlü ve çevik hareketleri, kahramanlar cesaretlerini sergiliyor 

Güz-ortasında birlikte dans ederek, kendi senaryolarının performansını sergiliyorlar  

Mutlu şarkılar ve kahkahalar arasında, kızıl gelgit daha da soluklaşıyor 

Tanrısal kültür güç kazanıyor, yenilenmeyi bekliyor 

Bugünün yıldızları bir gün daha ışıltılı bir biçimde parlayacak  

 

Güz-Ortası 2015 

 

Mavi Takım tarafından yapılan bu çeviri versiyonun tarihi: 27 Ocak 2018 

 
 
                                                                                                                                     
 


