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68. Ovozemaljski svijet je poput mora (9. svibnja 2011.)
69. Trijezneći se (15. svibnja 2011.)
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Bilješke prevoditelja
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PJESME
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Bez ikakve suzdržanosti
Raskoš i naslađivanje – moderni svijet
Opčinjeni demonima, plešući histerično,
sve što vodi do izopačenosti
Prepuštajući se demonskoj prirodi, razdvojeni od božanskoga
Nakon ulaska u Pakao, više nema prilike za izlazak

Kroz utrobu
Alkohol je droga koja prolazi kroz utrobu
Jednom ovisan, teško je prestati
Jedna krigla mogla bi ublažiti brige
No deset krigli navodi demone na podsmijeh

Traženje
Ljudski svijet je poput labirinta,
Velike nedaće su razasute cijelim putem.
Svi ste bili Kraljevi gore, prije spuštanja.
Tražeći,
Došli ste na svijet zbog Fa.
Nastojite napredovati u kultivaciji,
Nemojte odgađati vaše korake da se vratite.

8

Osvrt na pročitano
Rođeni u patnju,
Desetljećima kasnije, vaši džepovi i dalje prazni.
Nakon što ste dobili Fa, vinuli ste se prema gore.
Požurite,
Dobro činite Tri Stvari,
Spašavajte sva bića,
Vratite se kući ne usporavajući korake

Zaslijepljeni
Život je kratak,
Samo ste pristali u konačište.
Nemojte zaboraviti svoj zavjet prije spuštanja ovdje;
Ako oklijevate duž puta zbog
slave, osobnih interesa, emocija i osvete,
Kada ćete se probuditi i vratiti vašem domu?
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Crvena Plima nestaje
Crvena Plima je na svom suđenom kraju,
njeno cvijeće uvenulo i otpalo.
Degeneracija, iz nebesa poslane katastrofe,
i nesreće od Partije.
Besramno ponašanje zbog moći,
njeni pohlepni službenici riskiraju.
Ljubazne misli se ne nalaze u ljudskim srcima,
Veći pritisak uzrokuje veću ozlojeđenost.
Za one koji još uvijek progone,
Istraga će biti nemilosrdna.

Nemoj se raspravljati
Nemoj se raspravljati kad se ljudi prepiru s tobom
Kultivacija je gledanje unutar sebe za razlogom
Željeti objasniti samo hrani vezanost
Širina uma, nevezanost, donosi pravi uvid
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Novi Tang ljudi
Elegantna haljina i ljupki ples
Divna glazba i zvuk bubnjeva
Drevni načini se ponovno pojavljuju
Preporod Kine stiže

Pristup kultivaciji
Ne izoliramo se u hramovima ili planinama
Mi smo podjednako učenici, zemljoradnici i radnici
Izravno radeći na našim srcima, kultiviramo Fa
Čisti lotosi u zemaljskom svijetu ne mogu biti okaljani

Jedna misao
Svjetovno i sveto, jedan potok udaljeni
Naprijed ili nazad: dvije različite domene
Uđi u hram u šumi
Jedan korak i dosegnuo si nebo
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Nevolje
Zatvorim oči i zadrijemam
kako bih uklonio sve nevolje ovdje
Po buđenju, beskrajne stvari dolaze
Ni nebo ni zemlja ne mogu
blokirati moj put Fa-ispravljanja
No ljudska srca učenika mogu

Istupite da preživite
Tiho promatram cijeli svijet
Stvari se nikada nisu prestale mijenjati
Ljudski život je poput drame ili sna
Zaslijepljeni su oni koji su izgubljeni u labirintu
Ludi sljedbenici KPK ponašaju se bezumno
Fa se sada mijenja
Jedna pomisao, da istupite ili ostanete [KPK član]
Odlučuje vašu sudbinu: opstanak ili propast
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Nema izlaza1
Mahnito prema stražnjim vratima
Kroz odlagalište smeća je odabrao bijeg
[Sve jer se]
Bojao vidjeti „Falun Dafa Hao“
Nemoćan da obori Dafa
Bojeći suočiti se s istinom
Jurio je da pobjegne
Devet Komentara šokirali su svijet
poprilično nalik na eksploziju
Zla Partija je došla do svog kraja

Otapanje
Grmljavina ori
Kiša nastavlja lijevati
Nebo i Zemlja se okreću,
Zla Partija biva počišćena
Stoljetna Crvena Zvijer,
nestat će preko noći
Nebo će se razvedriti,
kad oluja prođe

1

„On“ u ovoj pjesmi se odnosi na Jiang-a, bivšeg glavnog tajnika KPK.
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Sve za ovaj dan
Izvan vremena i prostora snažno ispravljam Fa
Unatoč ogromnim nedaćama moja volja nikad ne klone
Usred zaluđenog zla, nikad ne gubim svoj put
Eliminiranje zla vidim kao brisanje prašine
Kada učenici ispravno hodaju putem Dafa
Njihovo svjetlo obasjava svijet, potpuno čisteći zlo
Marljivi učenici – šljivini cvjetovi u hladnoći zime
Eoni teškoća su svi bili za ovaj dan

Pokvaren2
Lud, bez razboritosti
Zao ali nema petlje
Proganjajući dobre ljude, bez srama
Gost na državnoj gozbi,
izvadio je svoju krijestu
i počeo pjevati
Nezasitne želje tjeraju ga u pohotne afere
Prodavanje zemlje, zaokupljenost ženskarenjem
Ružno –
Takvo je njegovo zlo
Njegova sudbina –
Osuđen na smrt

2

Vidi bilješku 1 gore.
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Zašto su katastrofe obilate?
Kada li će katastrofe,
od nebesa ili čovjeka stvorene,
doći do kraja?
Koliko se zna o njihovom uzroku?
Uragani, tsunamiji i potresi
Otplata su za nedostatak vrline bića
Dobrodušnost, odanost, dosljednost ili povjerenje
Više ne postoje, zahvaljujući promjeni u srcima ljudi
Svi ubrzavaju moralno propadanje
Katastrofe svake vrste mogle bi udariti svakog trenutka

Kozmos prepravljen
Ispravljajući nebesa, prepravljajući kozmos
Sloj za slojem, probijam kroz otpor
Fa-ispravljanje nije ispiranje stare prljavštine
Asimilirajte i obnovite se kako bi ušli u divni novi kozmos
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Tračci dobrote
Iako se zla magla još uvijek provlači nad Kinom
Svijest o Dafa se širi do svake kuće
Životi su spašeni, umovi postupno probuđeni
Budeći se, policija i građani prestaju ometati
Mase znaju da je zla Partija gotova
Svi govore o okrutnim i zlim djelima KPK
Zločinitelji i njihov vođa traže izlaz van
Tradicionalni načini se vraćaju da isprave Kinu

Gledajući Shen Yun
Zastor se otvara i evo raja
Božanstva, Buddhe, Boddhisatve, sretni oblaci
Veličanstveni instrumenti započinju božansku glazbu
Vrpce lepršaju, nebeske djevojke plešu
Vajre, Arhati i nebeski Kraljevi su prisutni
Pozadina je poput duge, atmosfera veličanstvena
Milostiva svjetlost Fa otapa srca publike
Jako energetsko polje, 5000 zapanjenih očiju
Čini se više poput sna nego predstave
To je područje gdje su božanska bića tik pored
Ljudi se osjećaju zahvalnima za put, kao da su upravo spašeni
Morati čekati predstavu sljedeće godine čini se tako teško
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Ulazeći u sveto stanje uma
Obronci pokriveni bujnom travom
Dvorane i paviljoni veličanstveni
„Evo me u Božanskoj zemlji“
Um se prazni i ljubazne misli izviru
Zvončići na vjetru nježno odzvanjaju
Dim tamjana miriše
Osoba oklijeva, zaboravljajući dom, nevoljna se vratiti
„Ako se ne kultiviram sad, kad ću?“

U izvorno stanje
Njegovo Istinsko tijelo je mladoliko neograničenog životnog vijeka
Iznad sveg prostora i vremena, On upravlja kozmičkim zakonima
On podučava Nebeski Put kako bi spasio nebesa
On sam je podnio karmičke dugove svih bića
Obilni dugovi stvorili su ogromne nedaće
Njegova je kosa posjedila i Njegovo je tijelo bilo narušeno
Kad Fa-ispravljanje bude ispunjeno, Njegovo Božansko Ja će se pokazati
Njegova ogromna milost zadiviti će Deset Smjerova
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Božanstva u svijetu
Dafa učenici dolaze iz kraljevstava gore
A ipak koliko mnogo tih svetih učenika trpe nedaće!
Učitelj je podučio Dafa da spasi ljude
Svi koriste svoje sposobnosti da završe nesreću
Prateći Učitelja da spase bića svijeta
Svi će se vratiti svojim vlastitim domenama kada misija bude ispunjena

Tko Ga zapravo poznaje?
On je Sveti, iako nosi ljudsko tijelo
Nebo i Zemlja se klanjaju pred Njim
Dok spava, On se čini Gospodarom svih božanstava
Budan, On je dijelom čovjek
Iako jede zemaljsku hranu
Njegove riječi ustrepere čak i bogove
Kozmički kotač se okreće na Njegovu zapovijed
Njegova ispravna energija ostavlja sve duše u divljenju
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Prateći Učitelja
Ogromne, moćne figure,
okupili su se za Veliku Struju
Zauzimajući različite društvene statuse
i različita zanimanja
Dafa učenici su jedno tijelo
Prateći Učitelja u Fa-ispravljanju,
radeći protiv zlokobnih plima

Kraj Kalpe
Nebeska tijela se preuređuju
Jer kozmos je razotkrio svoj trulež
Jer su katastrofe bile na domak ruke
Jer sva su božanska bića plakala
Kad je Veliki Gospodar imao pomisao:
„Pročistiti ih sve i učiniti ih poput novih“
Srca svih života su ovisila o zrncu – planeti Zemlji
Hoće li Fa-ispravljanje uspjeti ili propasti?
Kao smetnju, Stare Sile su uredile
Crvenu Zvijer da se uzdigne na ovom zrncu od svijeta
Nakon što broj spašenih bude ispunjen
Svo zlo će biti uništeno u trenutku
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Nemojte izdati svoju savjest
Dok živite u ovom ljudskom svijetu
Ne smijete izdati svoju savjest
Biti dobar ili zao određuje vašu budućnost
Nemojte ni na koji način podupirati pokvarenu Partiju

Novo tisućljeće
Širenje Dafa je zapanjilo sve domene
Iskrivljene vrijednosti i pokvarene doktrine
povlače se pred njim, ne ostavljajući ni traga
Preko noći zla Partija i njen kult doživljavaju slom
Falun dovodi novo tisućljeće

Sve ljepši
Zasjenjujemo drugo cvijeće, iako se nećemo natjecati
Na cičoj zimi, jedino mi otpuštamo miris
Deset godina žestokih vjetrova pokušalo je slomiti naše grane
Sada se nebo razvedrava
I snijeg na granama se otapa
Šljivini cvjetovi ispunjavaju dvorište
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Istina te može osloboditi briga
Kada će životne borbe prestati
Biti bogat ili siromašan je privremeno poput jesenskog lišća
Zbog čega su svi životi došli na ovaj svijet?
Istina će vas osloboditi od vaših briga

Spasiti svijet
Učinite istinu poznatom i riješite se zlih duhova
Proširite Devet Komentara i zla Partija će izblijedjeti
Spašavajte ljude svijeta ispravnim mislima
Razotkrijte laži i otključajte brave u ljudskim srcima
Ne vjerujemo da se savjest ne može vratiti

Fa obnavlja svijet
Dok sunce izlazi, sjajni oblaci i zrake ispunjavaju nebo
Gledam mjesec kako zalazi u jutarnjoj izmaglici
Dafa okončava stoljeće Crvene Pošasti
Sve u što se ne vjeruje bit će razotkriveno
Istinska stvarnost će imati svoju veličanstvenu premijeru
Obnavljajući svijet i započinjući novu eru
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Zmajski izvori
Samo jedan korak i ušao si u Nebo
Ispravna energija ogromnog kozmosa posvuda sjaji
Fa-zvono i Fa-bubanj čiste zlo i prljavštinu
Ovdje je izvor Ispravnog Fa i istinskih svetih spisa
Svježi povjetarci prolaze i zvončići na vjetru se njišu
Dim tamjana preoblikuje tvrdoglava niža bića
Ogromni brojevi božanskih bića čuvaju Dafa
Jedan hram predvodi put, tisuće njih više će ih doći

Odustanite
Jednom kad je glava Crvenog Zmaja odrubljena,
njegov rep odrezan i reš pečen,
njegovo meso pripremljeno,
Koji zao duh u Avici Paklu3
ne bi htio pojesti svaki djelić?
Stoljeće ludila
Boreći se protiv neba i zemlje
Grupa mafijaša
Kada se Crvena Zvijer raspadne
brige u srcima svih života će nestati

3

Avici Pakao je osmi i najgori pakao od osam paklova u budizmu.
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Spašavajući univerzum
Stup Fa koji doseže nebesa bio je nagrižen korozijom
Kraljevi i Gospodari svakog univerzuma postali su stari i krhki
Njegova jedna pomisao ponovnog stvaranja ogromnog kozmosa potresla je nebesa
Njegova poput dijamanta jaka volja zaustavila je smrtonosnu plimu propadanja

Shen Yun
Pjesma i ples na pozornici,
koji zapanjuju nebo i zemlju.
Vjetrovi i žice u orkestralnom prostoru,
poput tisuća konja koji galopiraju.
Rastvarajući Stare Sile,
rušeći Crvenu Utvrdu.
Slatka rosa milosti,
donosi proljeće nebu i zemlji.
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Držeći kotač
Držeći kotač zaokruženih ruku
Stojim visoko između neba i zemlje
Gledajući dolje na ljudski svijet
Planet Zemlja izgleda poput male trunke
Tri Sfere ispod mojih nogu
Ljudi svijeta u prašini
Što je teško u nadilaženju svijeta?
Učenici smatraju da je teško otpustiti vezanosti

Zamjenjujući Zemlju
Veličanstvena sila Fa-ispravljanja se bliži
I dobre vijesti se šire
Veliki crveni pečat KPK nestaje s Božanske Zemlje
Jednom kad zli režim bude odnesen nizvodno
Proljeće će se vratiti u Kinu i cvijeće će procvasti
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Pijući vučji napitak
Kultura zle Partije
ide protiv Puta Neba
Indoktrinirani od rođenja
vas „odgaja Majka-Partija“
Trebao bi se sramiti onaj
tko je napunjen tim iskrivljenim idejama
Život se ne vrti oko bivanja odanim4 Partiji
Krađa, prijevara, požuda, borba –
komunistički razbojnik
Nemojte se prodati kao Brigada od 50-centi 5
Ružna djela tajnog agenta
sramote njegove zemljake
[Ako se još smatraš
za sina Majke-Partije,]
demoni se zlokobno smiješe
na svaku tvoju pomisao i djelo

Okosnica tradicionalne kineske kulture, koncept „odanosti“ (xiao 孝) uključuje
neposustajuću predanost svojim roditeljima, kojima je čovjek zadužen od samog rođenja.
4

Kineski izraz korišten za ljude bez principa koji se spuštaju na niske grane radeći za Partiju
za čak minimalnu svotu, kao na primjer pišući izjave na online forumima koje podržavaju
Partiju.
5
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Kraj Crvene Plime
Crvena Plima kopni krajem dana, njezina predstava gotova
Korupcija i propadanje bili su uvod
Ljudi puni zamjeranja, zli režim biva srušen
Katastrofe se događaju diljem cijele zemlje
Ne postoji način da se Partiju oživi
Pučanstvo se budi i postoji pravda
Sva Tri Povlačenja6 sriču Partijin kraj
Zajedničkim trudom, drevna civilizacija počinje ispočetka

Ponovno okretanje
Falun se ponovno okreće
Planine i rijeke promijenjene
Nebo i zemlja pročišćeni
Ljudi ponovno imaju ljubazne misli
Tradicije se obnavljaju
Sva istina o kozmosu biva razotkrivena
Buddhe, Taoi i Božanstva među gomilom,
Uništavaju pokvarene misli kako bi ispravili umove ljudi
Sve kako bi se moja veličanstvena želja ispunila

Odnosi se na povlačenje članstva iz tri komunističke organizacije u koje se inače učlanjuju
kineski građani, na primjer KPK, Kineska komunistička liga mladih i Mladi pioniri KPK.
6

26

Što je kineska civilizacija
Kampanje progona u slijedu
Trag krvi, krvavo crvena boja
Kulturna elita uništena
Kulturna blaga uništena „Kulturnom revolucijom“
Vrijednosti kasnije generacije i povijest, iskrivljeni
Partija puni ljude lažima po volji
Njeni motivi su dovoljno jasni
Njen sustav djelovanja temeljit i uvježban
Tko vas je natjerao da krivo procijenite
I uvezete komunističku partiju?
Čovjek je Božje remek-djelo
A ne vojska nasljednika Crvenog Zmaja
„Kina“ nije „KPK“
Nemojte zavaravati javnost
Partijska Kultura je zao sustav
Kina ima 5000-godišnje temelje kao pripremu
I u tome leži bit kineske kulture
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Yin i yang obrnuti
Yin i yang zamjena šteti svijetu
Muškarci nemaju muškosti
Neodlučni, oklijevaju i ženstveni
Uskoga uma, oni su bezvrijedni bijednici
Žene su jake i pametne
Nagle, oštre na jeziku i dominiraju
Nisu šarmantno nježne ili elegantne
Ljupke sirene, one su potajno bludnice

Ispravljajući Fa
Moja jedna misao zapanjila je nebesa i dalje –
Želio sam spasiti sva bića i riješiti se svega štetnog
Bezbrojni slojevi pokvarenih Starih Sila otežavali su moj put
Ulazeći u ljudski svijet, shvatio sam da su stvari gore
Ispravljajući Fa kako idem, prodirući kroz sve slojeve kozmosa
Svi koji su odabrali suprotstaviti se ispravljanju bili su eliminirani
Kada Nebo želi promjenu, tko se usuđuje ometati?
Kozmos, sada obnovljen, više se nikada neće pokvariti
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Zavaljen u paviljonu
Zavaljen u paviljonu
Odmaram se, lagano otvorenih očiju
Moja glava počiva na planinskom klancu
Njegov vrh, jastuk za moje noge
Zmajevi i feniksi lete
Nebeske djevojke plešu za mene
Jedan dan ću se vratiti na svoje prijestolje
Slobodno jašući vjetrove neba

Prezirem
Natrag na početku
Upozorio sam bijedno stvorenje da ne radi štetu—
Kada zla Partija padne,
Što ćeš učiniti, suočen s istragom?
Tvoja velika usta koja ispuštaju otrov
Ne mogu se mjeriti s giljotinom koja te očekuje
Sada je igra praktički izgubljena
Nigdje ne možeš pobjeći
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Bez naziva
Cvijeće izgleda dobro,
ali ljudska srca venu.
Mjesec je pun,
ali ljude je teško spasiti.
Zemlja leži u propasti,
osuda Nebesa.
Čitajući Devet Komentara,
osoba više neće biti zavedena.

Za ljude svijeta
Zavjetovali ste se dobiti Fa i došli ovdje da bi bili ljudi
A ipak dok se Dafa širi, ne želite prepoznati božansko
Odbijajući one letke koji pružaju istinu
Zla Partija je lagala svijetu, čineći vas neljubaznima
Učenici unose svoja srca u vaše buđenje, a vi ipak odbijate
Jednom kad prilika prođe, vaše vrijeme će biti gotovo
Žaljenje će mučiti vašu dušu kada istina bude otkrivena
Tada dolazi katastrofa i zatvaranje vrata Nebesa
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Na cesti tijekom turneje
Putujući autobusom tisućama kilometara
Božansko svjetlo izvana štiti
Tko se to vozi, sjedeći unutra?
Oni koji spašavaju živote, nastupajući na turneji

Posjećujući Crveno Kamenje
Nakon neopisivo dugo vremena,
nebo i zemlja su ostarjeli
Crveno Kamenje još uvijek ima
svoj ugođaj i dobar izgled
A ipak tko nije podložan
formaciji, stagnaciji, propadanju, uništenju?
Oblici narušeni
i istrošeni vremenom,
jedva mogu zaštititi sami sebe
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Gledajući u planine
Ogromne i u izmaglici su planine
Oblaci i magla, spojene s nebom
Penjući se, znaš li koliko daleko dosežu?
Postoje božanstva koja sjede u planinama

Tko je u pravu, tko je u krivu
Kao kultivator
Osoba uvijek gleda vlastite greške
To je najučinkovitiji Put rješavanja vezanosti
Ne postoji način da se preskoče iskušenja, velika ili mala
[Tijekom konflikta, ako se možeš sjetiti:]
„On je u pravu,
a ja sam u krivu,“
O čemu se ima raspravljati?

32

STIHOVI

33

Svatko mora izabrati između dobra i zla
Jednostavno se nadam da možete izaći iz katastrofe
Istina je ono za čim ste težili kroz cijelu povijest
U svijetu punom Partijine kulture,
Nemojte biti ponovno zavarani lažima koje obmanjuju javnost
Kritično je da dobro hodate putem prema budućnosti
Svaka osoba mora izabrati između dobra i zla
Jer univerzum prolazi kroz veličanstvene promjene
Jer staro biva dezintegrirano
Jer ulaženje u budućnost zahtijeva takav test

Izbor
Moj prijatelju,
Ono o čemu ja govorim je tvoja dugo gajena nada
Istina može otključati istinite misli ljudi
Kada tvoje sjećanje dugo pokriveno prašinom bude otkriveno
Tvoj eonima stari zavjet voditi će te do ispunjenja
Nemoj biti zavaran lažima progona
Znati istinu je ključno za tvoj život
Nadam se da će svi životi moći izaći iz katastrofe
Između dobra i zla, božanska bića ispunjavaju zavjet
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Šansa u treptaju oka
Pet tisuća godina veličanstvene drame,
Glavna pozornica je bila Kina, Središnje Ravnice.
Svaki pojedini život, reinkarnirajući se,
Uloge koje igramo – neke gorke, neke slatke.
Često pitam zašto mjesec postaje pun,
Te koliko će dug životni put biti.
Pitam otkuda sam došao,
I zašto je ovozemaljski svijet tako opasan.
Nebo i zemlju je stvorio Fa (Put)
Dolazili smo na ovaj svijet kako bi stvorili vezu [s Njim]
Reinkarnirali smo se, iščekujući Fa,
I smanjivali svoju karmu kroz teškoće.
Na kraju Kalpe, Božansko će doći,
Spašavajući nas i razrješavajući naša zaplitanja.
Svaki pojedini život bio je za ovu želju,
Patili smo tisućama godinama.
Šansa ne može biti olako tretirana,
Iskorištena ili propuštena – u treptaju oka.
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Tko sam ja?
Između beskrajnog neba i zemlje, tko sam ja?
Ne sjećam se kroz koliko sam života prošao
Usred teškoća, bespomoćne konfuzije
Moje srce, iščekujući, tako umorno
Iscrpljen vremenom, plakao sam noću
Do trenutka kad sam ugledao Istinu
Do kad sam potražio i dobio Dafa
Koji je probio uši poput munje
Došao sam do shvaćanja tko sam
I shvatio da trebam požuriti svoje korake na božanskome putu

Suosjećanje
Znate li zašto vam govorim istinu?
To nije zato da postanete poput mene
A još vam manje namjeravam promijeniti vjeru
Samo želim da prozrete Sotonino obmanjujuće lukavstvo
Zbog suosjećanja, ne mogu podnijeti gledati vas
Kako trpite istu sudbinu kao Crvena Zvijer
Nebo želi uništiti Crvenu Zvijer
Božansko me zove da spasim one koji borave ovdje
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Zašto odbijate?
Moj prijatelju, sjećaš li se?
Svi smo mi posjetioci s Neba
Tijekom tolikih života, koga smo iščekivali?
I za čim smo to tragali u tami i izmaglici?
Da li je to što ste se zavjetovali prije spuštanja u ovaj svijet
Još uvijek zapisano u vašim srcima?
Kada ste suočeni s istinom, zašto ju odbijate?
Dafa učenici nisu u krivu
Niti je Falun Gong u krivu
To božanska bića ispunjavaju svoja obećanja
Ono što su ljudi iščekivali i oko toga se brinuli, sve se dogodilo
Suosjećanje je trajno stanje Božanskog
Ipak vrijeme prolazi u treptaju

Potražite istinu
I nebo i zemlja su ogromni,
U kojem smjeru idu ljudi svijeta?
Izgubljeni, oni ne znaju put,
Istina je kompas.
Bogat ili siromašan, svejedno je,
Nigdje se ne može sakriti kad katastrofa udari.
Mreža je ostavljena otvorena na jednoj strani –
Brzo potražite istinu!
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Svaki životni vijek bio je za ovaj život
Reinkarnirajući se u ovozemaljskom svijetu,
Istinska priroda ljudi zapečaćena je iluzijom.
Dafa učenici pate,
No oni koji bivaju uništeni su živa bića,
Svi životi su s nebesa,
Koji su se spustili na ovaj svijet kako bi iščekivali Fa.
Dok boravite u ljudskom svijetu,
Nemojte biti obmanuti lažima [Partije].
Istina je svjetlo vodilja,
Imajući moć da spasi svijet.
Svi životi su došli zbog Fa,
Svaki pojedini životni vijek bio je za ovaj život.
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Čast ne dozvoljava gledanje unatrag
Zašto je ljudski život uvijek tako težak?
Težnja i natjecanje nisu sreća.
Otkuda smo došli?
Dok smo tragali, mi smo zastranili.
Zašto ljudi bivaju rođeni u ovaj svijet?
Nitko ne može to jasno objasniti.
No učenje Dafa me je dovelo da racionalno to razumijem,
Zašto progon cilja Dafa učenike?
To je zbog toga što hodamo božanski-vođenim putem.
Razumjeli smo zašto ljudi pate,
Razumjeli smo jasno sudbinu života;
Te formiranje i stagniranje kozmosa.
Partijina indoktrinacija više nije Istina [za nas],
I progon me više ne može zbuniti.
Ispravan um me vodi da hodam božanskim putem,
A čast mi ne dozvoljava gledanje unatrag.
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Božansko je to koje spašava ljude
Dafa učenici spašavaju ljude
Svaka riječ je milostiva, otkrivajući iskrenost
Ateizam, zla doktrina, je obmana
Crvena plima struji prema vratima Avici Pakla
Ljudi u opasnosti mole za pomoć
Jer njihova znajuća strana želi preživjeti
Spašavam živote šireći istinu
Božansko je to koje me zove da spašavam ljude

Da ublažim vašu zabrinutost
Vrijeme prolazi kao što voda teče
Ljudski život uvijek uključuje sjetu
Svako pojedino ponovno rođenje, za što dolazimo ovdje?
Svaki pojedini život, tražili smo
Pitam nebesa, no nebesa ne govore
Gledam u mjesec, moja glava ispunjena maglom
Koga bih trebao upitati da riješim misteriju?
Istina može ublažiti veliku zabrinutost
U tako teškom vremenu, Dafa se širi
Mora da postoji dobar razlog
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Buđenje
Kroz povijest, ljudski svijet je bio drama
Reinkarnacija i ponovno rođenje mijenjaju scenu
U svakom životu, uloga je drugačija
Koliko puno napuštenih grobova, ostavljenih vjetru i kiši?
Gledam gore u veliko nebo, no nebo ne govori
Toliko mnogo osjećaja zahvalnosti i zamjeranja zbunjuje
Za koga se izvodi veličanstvena drama života?
Tko je moje istinsko ja koje je ovdje došlo?
Širenje Dafa prosvjetljava univerzum
[Dafa], božanski Gong, probudio je tisuće milijuna
Teškoće me prate dok jašem dugačkom kočijom
Govoreći istinu, žurim da spasim ljude
Veliki Put vodi sve do Neba
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Samo istina može spasiti
Moral svijeta se srozao, ulazeći u kasnu jesen
Pet tisuća godina civilizacije – ocvalo cvijeće
Srca ljudi, više nisu tradicionalna – svijet u kaosu
Tko nas može spasiti kad katastrofa udari?
Na kraju Kalpe, širenje Dafa je s razlogom
Faza propadanja bez Tao-a, neće potrajati dugo
Dobro ili zlo, ispravno ili demonsko, bivaju odijeljeni
Božanska bića se nadaju da dobri ljudi mogu biti spašeni
Slatka rosa se širi kroz cijeli ljudski svijet
Istina, riječi od Božanskog, ispunila je svijet
Mreža je ostavljena otvorena na jednoj strani – požurite potražiti
Samo istina može spasiti
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Saznaj istinu
Iskusivši tumaranje tisućama godina
Izgubljen u ovozemaljskom svijetu, težeći i boreći se
Usred primamljive stvarnosti
Povijesni zavjet je zaboravljen
Dafa kojeg su svi životi iščekivali je klevetan
Zašto dodaješ ulja na vatru?
Božanska bića ostavljaju mrežu otvorenom na jednoj strani
Istina može otključati bravu konfuzije i izmaglice
Nemoj nastaviti oklijevati ili gubiti vrijeme
Prizovi natrag svoje pravo ja
Izađi iz vira obmane
Saznaj istinu
Jer to je zaduženje koje si iščekivao kroz vjekove
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Znamo
Znamo da je desetke tisuća godina star ovozemaljski svijet
Iščekivao Buddhe i božanska bića
Zadnja stranica povijesti je stigla
Sjaj Istinitosti, Dobrodušnosti, Tolerancije osvjetljava
visoke planine i ogromna mora
Borba između dobra i zla se odigrava, komešajući dušu
Progon samo otkriva plemenito ponašanje Dafa učenika
Dok patim još uvijek spašavam živa bića
Ljudi svijeta koji ste izgubljeni:
Morate raspoznati pravo od krivog
Istina je spasenje
Istina je nada
Ovo je srce velikog suosjećanja
Nova era se odvija, usred veličanstvene i moćne milosti
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Nemojte da žalim za vama
Zašto još uvijek vjerujete [Partijinim] lažima
I nastavljate odbijati poziv božanskih bića?
Životi koji su izgubljeni:
Iskreno osjećam duboko žaljenje prema vama
Imate li karmičku vezu ili ne
Potiho molim za vas
Nadam se da ćete uskoro jasno vidjeti istinu
Nadam se da ćete sigurni proći kroz katastrofu
Sve dok dopustite svojoj savjesti da probije kroz predrasude
Imat ćete predivno sutra
Nemojte čekati dok ne bude prekasno za kajanje
Nemojte dozvoliti da žaljenje postane vječno
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Za koga postojimo?
Za koga smo zaposleni dan i noć?
Izgleda kao da je to samo za vjeru
Zapravo to je temeljito ostvarivanje nakon razumijevanja Istine
Progon samo može prokazati zlo i dobro
Za koga smo pripremili materijale s istinom u našim rukama?
Izgleda kao da je namijenjeno učiniti da prozrete kroz progoniteljeve klevete
Koje šalju ljude niz put uništenja, kako bi bili pokopani s KPK
Jednom neprijateljski spram Buddha Fa, nema nade za spasenje
Zašto od vas tražimo da jasno vidite zlu Partiju?
Ne zato da bi dobili političku nadmoć
Zašto KPK uvijek progoni naše sugrađane?
Istina razotkriva točno progonitelja
Sve što radimo je za vaše dobro
Bez obzira koliko zao bio progon
Mi hodamo božanskim putem
Ljudi svijeta koji raspiruju vatru progona su izgubljena janjad
Usred opasnosti, Božansko nas je pozvalo da spasimo ljude koji borave ovdje
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Pjevam za vas
Prijatelju, od srca pjevam za tebe
Pedeset godina laži može izgraditi Crveni Zid
Razbojnik može zasjeniti sjaj pet tisućljeća civilizacije
No, Istina, Dobrodušnost, Tolerancija nikada ne može biti dirnuta time
Ne vjerujte tako lako jednoglasnoj propagandi glasnogovornika Partije
Pravo ili krivo moraju biti mjereni vašim suosjećanjem
Jednom kad doznate istinu
To će biti vaša nada za spasenje
Prijatelju, ono što pjevam je istina
Božansko procjenjuje svaku pojedinu osobu
Kroz povijest, tonjenje u izopačenost je nepromijenjeno
Ono što biva uništeno je iskvarena dinastija
Ono što biva obnovljeno su uljudni i ljubazni
Izađi iz konfuzije koje su stvorile laži
Nemoj biti pokopan s Crvenim Banditom
Istina je milostivo spasenje
Saznati istinu je nada za spasenje
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Uhvaćeno ili promašeno u jednoj misli
Ljudski život je samo stotinu godina
Više žalosti i gorčine nego slatkoće
Gledajući unatrag, tko ne bi tugovao?
Život traženja i potrage
Život briga i žaljenja
Koliko ljudi zna da sve ima svoj uzrok?
Ateizam je taj koji nanosi duboku štetu ljudima
Čovječanstvo je stiglo [nadomak] opasnosti
Istina koja spašava ljude je upravo pred očima
Težnja i borba za slavu i bogatstvo
Zaslijepile su oči ljudi
Zaboravili su pravu svrhu dolaska na ovaj svijet
Ovo je jedina šansa, [prošlost ili budućnost]
Uhvaćena ili promašena – ovisi o jednoj vašoj misli
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Obratite pažnju
U smrzavajućem vjetru pružam ti letak o istini
Nezainteresiran ili nejasnog uma, ponašaš se kao da me ne vidiš
Na pragu katastrofe, životi nemaju kamo ići
Možda je ovaj [letak] nada koju iščekuješ
U vrućini ljeta pružam ti istinu
Obmana te čini da se suprotstavljaš
Ne vjeruj lažima zle Partije
To su varke da unište ljude usred opasnosti
Dafa učenici spašavaju živote
U tom [letku] o istini počiva nada koju se iščekivao tako dugo
U svakom pojedinom rođenju, čekanje u patnji bilo je srceparajuće
Ovozemaljski svijet i more želja su beskrajni
Sve za ovaj komad papira koji se čini tako običnim!
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Pokazujući vam put nade
Ne sprječava nas ni vjetar ni kiša, sve to za koga?
Jedemo i spavamo na ulici, sve to za koga?
Stojeći na pločniku, učenici Dafa
U ruci letci rođeni iz suosjećanja i mukotrpnog truda
Samo kako bi vas spasili od katastrofe
Samo znajući istinu možete jasno vidjeti budućnost
Ne tražimo ništa za uzvrat
Samo vam želimo dati put nade

Svi su došli za Fa
Svi životi su došli zbog Fa
Iščekujući otvaranje vrata Nebesa
Božanska bića sad šire Dafa
Crvena Zvijer čini ljude lošima
Ljudi svijeta moraju znati
Dobro i Zlo bivaju raspoznati
Istina spašava ljude
Zašto ne obratite pažnju?
Čekanje neće biti dugo
A ono što je izgubljeno nikad se neće vratiti
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Šireći slatku rosu
Pjesma sa suosjećanjem širi slatku rosu
Budeći živa bića da budu spašena
Rođeni u ljudski svijet da iščekujete Fa
Nemojte dopustiti lažima da blokiraju vaš put kući
Pjevajući glas probija maglu konfuzije
Prizivajući istinite misli, kako bi mogli raspoznati dobro od zla
Požurite da potražite istinu kako bi otključali svoje srce
Ostvarite svoj zavjet i započnite put kući

Neka razum prevlada
Nemojte potonuti s propadajućim moralom u ovom svijetu
Nemojte se zamarati s iluzijama u ljudskom društvu
Zemaljske slave nikad ne traju dugo
Kad se probudite, otvorite vrata razuma
Većina života dolazi gore s Neba
I samo zato jer su previše izgubljeni u smrtnom svijetu
Buddhino suosjećanje je pokazano
Ono što smo čekali je Gospodar Bog koji će spasiti svijet

51

Ne oklijevajte više
Reinkarnirajući se tisućama godina
U labirintu ljudi ne znaju svoje porijeklo
Jedan život za drugim, omamljeni i zbunjeni
Ljudi žive bez jasnog razloga zašto
Ljudski svijet, eonima godina, bio je aranžman božanskog
Većina života je gore s Neba
Onog koga smo iščekivali, u izmaglici i konfuziji, je Gospodar Spasitelj
Ono za čim smo stremili je otvaranje vrata Neba
Gospodar Spasitelj je odavno stigao
Istina koju šire Dafa učenici može pročistiti iluziju
Iskoristite priliku, stvaranu kroz povijest
I ne oklijevajte više

Probudite se
Nakon ulaska u ljudski svijet, tisuće jeseni je prošlo
Ciklus rođenja, starenja, bolesti, smrti nikada nije prestao
Čast, slava, bogatstvo i plaća ne mogu se ponijeti
Suparništvo i borba proizvode bol i brigu
Za što smo se reinkarnirali mnogo puta i na mnogo mjesta?
Čovjek se često pita što je uzrok
Probijte kroz laži i potražite istinu
Dafa može ukloniti brige u srcu

52

Zavjet Božanskom bit će ispunjen
Pet tisućljeća civilizacije je scenarij
Tisuće kilometara planina i rijeka su velika pozornica
Stanovnici Kine, Središnje Zemlje, izvode veličanstvenu dramu
Božansko podarena kultura bila je s nebesa gore
U slavnim vremenima, načini razmišljanja su oblikovani
U uspješnim danima, božanska bića pokazala su svoju raskoš
Stvaranje ljudskog svijeta bilo je da se utre put natrag na nebo
Čeznemo za povratkom božanskih bića
Božansko nas zove da se brzo probudimo
Put natrag na nebesa je otkriven
Fa koji spašava ljude je nadaleko proširen
Stare predodžbe su sve prepreke
Jeste li se prisjetili svog zavjeta?
Zavjet prema Božanskom bit će ubrzo ispunjen
Saznajte istinu kako bi otključali bravu u svom srcu
Vrijeme nikad ne čeka!
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Istina se širi
Molim vas cijenite ovu predodređenu vezu
U istini leži vaša povijesna nada
U trenutku opasnosti i katastrofe, svi prave izbor –
Biti eliminiran ili vratiti se dobroti
Možda stvarno dijelimo predodređenu vezu
Suosjećanje mi ne dozvoljava da te ostavim u opasnosti
Duge godine mogu zatrpati prašinom nečije sjećanje
Ljudi zaborave tko su,
Gdje je njihov pravi dom,
I kada su došli u ljudski svijet
Saznati istinu može ukloniti izmaglicu i maglu
Ono što su životi iščekivali i brinuli se je stiglo
Zavjeti božanskih bića se sada ispunjavaju

Istina je svjetlo vodilja
Oluja ovozemaljske prašine zbunjuje bića
Usred slave, bogatstva i osjećaja svi se bore
Ono što se stekne životom borbe, ne može se ponijeti dalje
Dodajući ulja na vatru čovjek sebe zapliće
Većina života su reinkarnacije božanskih bića
Koja su sišla na ovaj svijet da iščekuju Fa
Božanski zavjeti bivaju ispunjeni
Saznajte istinu o Falun Gongu
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Iščekujući Fa
Svako ponovno rođenje i svaki život, sve u reinkarnaciji
Cvijeće ocvalo i procvalo, jedan život za drugim
U treptaju oka, crna kosa postaje sijeda
Težnja i borba ostavljaju čovjeka praznih ruku
Slava, bogatstvo, osjećaj i privrženost su svi uzalud
A ipak svi se za njih bore od pradavnih vremena
Ljudski život je poput drame
Budalast ili lud, čovjek odigrava prizore kao da su stvarni
I ti i ja smo bića s Nebesa gore
Sišli smo kako bi bili ljudi i čekali Fa
Dafa učenici šire istinu
A istina može otvoriti put prema božanskom

Vlastiti izbor
Godine žustro prolaze poput velike rijeke
Za što su bila tisućljeća reinkarnacija?
Nevoljko plutajući niz struju
Uvijek s osjećajem da tražiš nešto u životu
Dafa se proširio preko pet kontinenata
Saznati istinu može razriješiti tisuće briga
Dobro ili zlo, ispravno ili demonsko – vlastiti je izbor
Povijesna prilika neće ovdje biti još dugo
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Nikad nemojte izgubiti smjer
Moj prijatelju, zašto si u tolikoj žurbi?
Ovaj letak tiče se života i smrti
Nemoj da s tobom upravljaju laži
Nema štete u tome da smireno saznaš komadić istine
Ljudski život je samo prolazni prizor u velikoj drami povijesti
Slava, bogatstvo, osjećaj i mržnja se ne mogu ponijeti na Nebo
Ono što je uronjeno u vezanosti i raste iz njih su brige koje izokreću utrobu
Zašto imamo ljudsko meso u ovom životu?
Dafa kojeg su svi iščekivali se naširoko širi u svijetu
Samo saznavanje istine može učiniti da ne budeš zbunjen

Tko ga može dobiti?
Sati ili dani, koliko će dugo trajati ljudski život?
Uvijek zaposlen, više briga nego radosti
Tražeći posvuda, gdje je put?
Kada je zabrinut, čovjek se napije i pjeva
Crvena Zvijer sa zapada donijela je kaos Kini
Moral svijeta pada poput odrona
Naširoko širenje Dafa spašava živa bića
Saznajte istinu kako bi prodrli kroz obmane
Razlikovati ispravno od pogrešnog je nada
Držeći se iluzija čovjek nastavlja vrludati prema dolje
Nemojte propustiti priliku eona
Ispunite zavjet koji vas je doveo na ovaj svijet
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Raspoznajte dobro od zla
Veličanstvena tisućljetna drama je poput sna
Nemojte biti previše zabrinuti za radnju
Gdje ćete otići kada glazba prestane i predstava je gotova?
Požurite potražiti istinu i okončajte konfuziju
Dafa koji spašava ljude se naširoko širi
Laži Crvene Zvijeri su opet sulude
Saznajte istinu i raspoznajte dobro od zla
Tamni oblaci će se razići, otkrivajući sretno nebo

Smireno pogledajte
Kaos u svijetu, poput ljuljajuće zgrade
Katastrofa se približava, a ljudi se ne znaju zabrinuti
Kimajući glavama i odmahujući rukama, odbacujući istinu
Dobre riječi od srca, ne tjeraju ih da se predomisle
Ne tražimo ništa za uzvrat i nemamo težnju
To je kako bi vas spasili kada katastrofa stigne
Nemojte zaboraviti zašto ste došli na ovaj svijet
Postoje razlozi za tisućljeća reinkarnacije
Život se ne vrti oko osjećaja i mržnje
Utišajte svoj um i pogledajte
Fa kojeg su sva bića iščekivala je stigao
Istina će okončati vašu zbunjenost i brigu
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Koju stranu odabrati
Reinkarnacija i ponovno rađanje u ljudskom svijetu
Čekajući u boli za Božansko da nas spasi natrag u nebesa
Svi znaju da će Božansko doći na kraju Kalpe
Nemojte okretati leđa kada vidite istinu
U Kini, Središnjim Ravnicama, svi znaju da je Crvena Partija zla
Čovjek nije trebao pomagati pokvarenjacima i dodavati još nedaća
Božanska bića dolaze spašavati, prate ih smetnje
To je kako bi se vidjelo koju će stranu ljudi svijeta izabrati

Svjetlo vodilja
Većina života je s nebesa
Nemajući izbor, no biti zatočeni u labirintu
Ne moći se prisjetiti veličanstvene želje prije silaska u svijet
Bore se i nadmeću za novac i materijalno bogatstvo
Životna ostvarenja se ne mogu ponijeti sa sobom
Borba i nadmetanje rezultiraju praznim rukama
Prašina kraja Kalpe se slegla
Katastrofa je nadomak, ljudi svijeta u iluziji
Miješaju dobro i zlo, ljuteći Božansko
Samo Dafa učenici spašavaju ljude
Znati istinu može spasiti vaš život
Samo istina je svjetlo vodilja
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Postoji nada
Koliko vjetrova i kiša je prošlo?
A koliko oceana i polja je zamijenilo svoja mjesta kroz povijest?
Vrijeme teče poput rijeke, prošli događaji samo hrane san
Reinkarnirajući se kroz tisućljeća, koga ste iščekivali?
I gdje je pravi smisao života?
Mučeći se cijelim putem, tijelo i um su oboje bili ozlijeđeni
Da li je zavjet kojeg ste dali prije spuštanja u ovaj svijet potpuno zaboravljen?
Većina živih bića su posjetitelji sa nebesa gore
Bez puta natrag na nebo, tko bi mogao pomoći?
Oblikujući svijet i sve stvoreno, Božansko određuje kozmička pravila
Na kraju Kalpe, Božansko će spasiti dobre ljude natrag u nebesa
Dafa koji oslobađa ljude sad se širi
Saznajte istinu kako bi uklonili očiglednu maglu

Povratak do vrata Nebesa
Životi odozgo su ovdje kako bi bili smrtna bića
Nakon ulaska u labirint lako je utonuti u izopačenost
Rođenje, starenje, bolest, i smrt su ovozemaljski jadi
Teret ljudskog života je veoma težak
Gospodar Bog je bio onaj koji je stvorio svijet i sve što postoji
Smrtni svijet je stvoren kako bi se spasila živa bića,
Samo zato što patnja može očistiti grijehe
Tada čovjek može dobiti Dafa i vratiti se do vrata Nebesa
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Za ljude svijeta
Ušli ste u smrtni svijet, odjenuvši ljudsko meso
Tisućljeća reinkarnacije kako bi iščekivali Gospodara Boga
Mukotrpno ste čekali na svetu vezu, vaša volja nepokolebljiva
Mirno promatrajući svijet u nevolji i Crvenu Plimu kako nestaju
Ispravni Fa se počeo širiti i zlo je podiglo prašinu
Laži su zbunile um, čineći teškim za ući kroz vrata Dafa
Milostivo spasenje je istina
Božanska bića okreću Falun

Povratak na Nebo, drugu obalu
Čekanje dugo stoljećima
Čežnja duga tisućljećima
Božanska bića došla su u ljudski svijet
Živa bića radosno ih prate
Šireći Fa, spašavajući ljude
Laži Crvene Zvijeri bivaju raspršene
Istina uklanja zbunjenost i maglu
Budite spašeni i izbjegnite katastrofu
Imati namjeru da prakticirate Dafa
Omogućit će vam da se vratite na Nebo, drugu obalu
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Pjesme turneje
Suočavajući se s vjetrom i prašinom duž cijelog puta, pjevajući cijelo vrijeme
Pomažemo Učiteljevo Fa-Ispravljanje vozeći se velikim udaljenostima
Ispravne misli mogu spasiti živa bića
Pjevanje dobrog raspoloženja šalje udarne valove, prouzrokujući oblake da nahrupe
Suočavajući se s vjetrom i prašinom duž cijelog puta, pjevajući cijelo vrijeme
Prelazeći velika jezera i prolazeći visoke obronke
Istok, Zapad, Jug, i Sjever, širimo slatku rosu
Nosimo Istinu, šireći je nadaleko i naširoko
Suočavajući se s vjetrom i prašinom duž cijelog puta, pjevajući cijelo vrijeme
Veselo pjevanje, elegantan ples i drevni orkestralni instrumenti
Kada se veliki zastor podigne, to je nebeski svijet
Božanska bića pomažu nam izvoditi, plesati i pjevati

Vodeći u novo stoljeće
Stvarajući svijet i otvarajući nebo kako bi se izvela veličanstvena drama
Sunce i Mjesec od Devet Nebesa su kulisa
Zašto postoji katastrofa nakon svakog čina?
To je kako bi se zamijenio svijet, i promijenilo nebo i zemlja
Nebo i zemlja su prošli dugo razdoblje, i ispravna atmosfera je izgubljena
Nakon stvaranja, stagnacije, i degeneracije, uništenje je nadomak ruke
Dafa može spasiti živa bića
Istina otvara vrata novom stoljeću
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Jedina nada
Eone godina trajalo je stvaranje
Pet tisućljeća trajao je raskoš i metež
Povijest se prestala odvijati
Pošto je bila izgrađena na temelju stvaranja i izumiranja
Nije bez nade
Gospodar Bog nije zaboravio ljude svijeta
No morate saznati istinu u labirintu
Dafa učenici su jedina nada za spasenje ljudi

Koja je tvoja čežnja?
Osjećaji su mreža: što se više netko bori, sve se više steže
Slava i dobitak sputavaju ljude kroz njihove živote
Povrijeđeni tako duboko usred vezanosti
Što je čovjekova prava čežnja?
Svrha života nije natjecanje i borba
Božanska bića odagnavaju opasnost i katastrofu
Ovaj život je kako bi se upoznao Gospodar Bog
To je ono što ste tražili svako ponovno rođenje i svaki pojedini život
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Pozvani od Božanskog da širimo istinu
Nemojte čekati dok se zemlja ne preokrene i potone
Nemojte dopustiti da pošast nađe vaša vrata
Dok moral svijeta opada, nemojte potpirivati vatru
Oni koji mogu biti spašeni moraju biti oni koji još uvijek imaju savjest
Božansko nije zaboravilo ljude svijeta
Nemojte vjerovati lažima glasnogovornika progona
Božansko je to koje je pozvalo Dafa učenike da šire istinu

Razjašnjavanje
Nemojte imati toliko vjere u te lažljive glasnogovornike
Svaki progon je započeo poticanjem mržnje
Svi znaju da je Crvena Partija zločinac
A ipak krv 80 milijuna nedužnih nije
Vas probudila i ispravila vaše razmišljanje
Nemojte voditi izopačeni i bezvrijedni život uronjeni u partijsku kulturu
Nemojte se uzbuditi kada oni potpiruju vatru progona
Racionalno spoznajte istinu
Činjenice će šokirati vaše srce i zapanjiti vašu dušu
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Božansko me zove da požurim za vas
Zašto od vas tražimo da saznate istinu?
Većina ljudi dolazi gore s Nebesa
Vratiti se na Nebo vaša je želja
Fa brod koji spašava svijet je zaplovio
Nemojte propustiti ono što ste iščekivali tisućljećima
Laži prikrivaju istinu kako bi vas zbunile
Prije nego katastrofa udari moram vam dati do znanja
Da su ljudi svijeta ti koji su žrtvena janjad
Bez obzira koliko ja patio, na božanskom sam putu
Božansko je to koje me zove da požurim za vas
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Žaljenje neće pomoći
Život nema samo jedan životni vijek
Svaki pojedini životni vijek, čovjek glumi
Držeći se zapleta predstave
Sa jednog mjesta na drugo, prolazili smo kroz stoljeća
Crvena Dinastija donijela je svijetu kaos
Obmana je postala doktrina
Laži obmanjuju ljude
Ljudsko pomaganje zla protivi se volji Nebesa
Mreža je ostavljena otvorena na jednoj strani
Oni koji se drže obmane bit će napušteni od Božanskog
Ostati ili otići odlučuje sam čovjek
Konačni sat je blizu
Svaki pojedini životni vijek, čovjek iščekuje Božansko
Ako ga propusti, žaljenje neće biti od nikakve pomoći
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Dajući vam istinu
Tisuće Gospodara i mnoštvo Buddha spustili su se na ovaj svijet
Pomažući Učitelju da spasi ljude svijeta
Dafa se širi na široko i na daleko po svijetu
Stvarajući predodređene veze, bez obzira bili bogati ili siromašni
Ljudi prakticiraju suosjećanje
A zla Partija to mrzi
Suzbijanja su bila česta
Obmanjujuće riječi su prekrile nebo
Živim bićima je teško razlikovati
Ovdje vam dajemo istinu

Ispunjavajući zavjet
Prije spuštanja na svijet, obećali smo jedno drugome
Tko god dobije Fa prvi treba pronaći onog drugog
Dajem ti istinu, zbog čega ju odbijaš?
Koliko znaš o Falun Buddha Zakonu?
Nemojte budalasto slijediti laži progona
Istina je blago koje donosi ti spas
Ispunjavam zavjet
Spašavajući ljude prije katastrofe, utrkujući se s vremenom

66

Svrha života
Dugačka rijeka povijesti, tisuće valova
Stotine dinastija, svaka s drugačijom kulturnom ostavštinom
Koliko mnogo je bilo veličanstvenih koji su uskomešali vjetar i oblake?
Humak zemlje ostavljen, bivajući uz heroja
Kada će reinkarnacija i ponovno rađanje prestati?
Zašto je ogromno nebo tako veličanstveno?
Ljudski životi su prošli kroz mnoga mjesta, kako bi iščekivali Fa
Dobij Fa i vrati se gore na nebesa

Koji je smisao života?
Stotinu godina ljudskog života, za koga tako zaposlen?
Slava, bogatstvo, i osjećaji spram obitelji pobuđuju duboku uznemirenost
Kada glazba prestane i drama završi, tko sam ja?
Nebo ne govori, ostavljajući nas zbunjenima
Dafa se širi svuda oko tebe
Saznaj istinu kako bi usmjerio svoj zalutali smjer
Budimo ljude da bi oni mogli razlikovati dobro od zla
Te pronaći svoje istinsko ja kako bi se vratili u nebesa
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Čežnja
Mjesec visi na nebu
Zemlja, u srebrnkastom svjetlu, sva tiha
Prizor me čini da se zapitam
U davna vremena, gdje sam bio?
Za što sam došao u ovaj svijet?
Mudraci su rekli da smo došli sa nebesa
I da će nas Božansko odvesti doma
Vjerujem da je to istina
Jer moje srce čezne za time

Pred vašim očima
Lutajući svijetom stoljećima
Od jednog mjesta do drugog, reinkarnirajući se, nikada predaha
Doživjevši kopna i oceane kako zamjenjuju mjesta kroz povijest
Tražeći Ispravni Tao
Sada je istina upravo pred vašim očima
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Tko mi može reći?
Tko mi može reći
Koji je smisao života?
Zaposlen stotinu godina za slavu, osjećaje, bogatstvo
Tada odjednom bolest, starost, ispraznost
Dok sam bio zbunjen, čuo sam pjesmu
Božanska bića stigla su na ovaj svijet
Saznaj istinu i možeš biti spašen!

Pjesma u mom srcu
Pjevam pjesmu iz svog srca
Koja je zapravo svrha ljudskog života?
S previše vezanosti i previše osjećaja gubitka
Sutra bih mogao ponoviti istu pogrešku
Sveti iz legendi je stigao
Koje je Njegovo ime?
Želim Ga pitati za smisao života
Želim pronaći svoje pravo ja
Želim ići prema svjetlu na koje je On ukazao
Želim da On čuje moju pjesmu
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Put na Nebo
Ljudi svijeta su pretežito božanstva sa Neba
Sišli u ovaj svijet kako bi iščekivali zlatni sveti spis
No pošto je smrtni svijet suviše opasan
Upali su u ponor, težeći slavi i bogatstvu
Izvorno, s kim ste potpisali zavjet?
Vaša obitelj u nebeskom kraljevstvu je tako zabrinuta
Slava, bogatstvo, osjećaji, i neprijateljstvo – sve ostane isprazno
Požurite potražiti istinu, put na Nebo

Kako je teško spasiti vas
Božanski put vodi do vrata Nebesa
Koliko mnogo ljudi ga može prepoznati?
Laži su zamračile pogled
Ljudi ne vjeruju da je Božansko došlo
Osamdeset milijuna grobova, nedužnih duša
Pet tisućljeća civilizacije zapaljeno
Zašto ne preispitate svoju savjest?
Božansko okreće Falun
Dafa učenici prolijevaju krv na pijesku –
To je za dobrobit živih bića
Kako je teško spasiti vas
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Šireći istinite riječi
Od stvaranja Tri Domene, prošlo je 200 milijuna godina
Nebo i zemlja su prošli kroz dugo razdoblje, a godine je teško prebrojati
Oceani i područja često su zamjenjivali jedni druge
Svaka dinastija je poprimila novi izgled
Stvaranje ljudskog svijeta bilo je kako bi se utrla cesta prema Nebu
A ipak demoni upropaštavaju ljudski svijet, jedna katastrofa za drugom
Moralna načela svijeta su iskvarena, no Dafa se ovdje širi
To je kako bi se spasio kozmos prije kraja Kalpe
Svi životi iščekuju Božansko za spasenje
Dafa učenici šire istinite riječi

Tražeći
Proputovao sam širom svijeta
Moje nemirno srce još uvijek traži –
Gdje je izvor života?
Zašto ljudi izgledaju kao da glume u predstavi?
Želim pronaći pravi smisao života
Ljudska bića ni u kojem smislu nisu stvorena za slavu i bogatstvo
Sve dok zadržimo dobrotu i savjest
Božansko nas neće napustiti
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Spašavajući vas natrag na Nebo
Suočen sa istinom, zašto okrećeš leđa?
To nije kako bi te se preobratilo od božanstva u koje vjeruješ
A još manje kako bi postao poput mene –
To ovisi imaš li takvu karmičku vezu
Usred opasnosti, spašavam ljude, zbog svog zavjeta od prije
Ti si molio Božansko da te spasi natrag na Nebo
A ipak sada si toliko izgubljen da odbijaš poziv
Put kojeg pokazuju Dafa učenici sigurno te neće odvesti na stranputicu

Pozivajući te prije katastrofe
To nije za nešto zauzvrat
To nije da bi te se učinilo religioznim
Još manje je za moć i slavu
Istina je ono što nisi predvidio
Pozivam te prije katastrofe
Slušaj me dok govorim istinu
I Sotona ti se više neće podmuklo smijati
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Što je smisao života?
Jednom si tražio dugo i naporno
Kada bi bio sretan, postao bi zanesen
Kada bi bio zabrinut, žalio bi se Nebu i Zemlji
Kada si zaposlen, nemaš kontrole nad sobom
Pola tvog života je potrošeno na slavu i bogatstvo
Imaš osjećaj da iščekuješ nekoga
Onda to ubrzo biva prekriveno ovozemaljskim brigama
Što je smisao života?
Istina može otključati sjećanje

Zar ste zaboravili svoje zavjete?
Božansko me je zatražilo da pjevam istinu
Hodamo božanski vođenim putem
Iako ljudi znaju da opasnosti svijeta rastu
Nemarno dodaju ulja na vatru
Zar ste zaboravili zavjet učinjen u trenutku stvaranja?
To je vaša nada za povratak kući
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Uklonite svoju hrđu
Nemojte misliti da od vas tražim da me spasite
Nemojte dopustiti lažima Crvenog Vraga da vas nastave kontrolirati
Usred opasnosti, samo želim da znate istinu
I nadam se da će vas Božansko zaštititi
Ne radi se o tome da od vas tražim da me spasite
A još manje vas želim pridobiti
Samo vam želim reći: ono što su ljudi
iščekivali već je stiglo u ovaj svijet
Istina može ukloniti hrđu iz umova ljudi

Nada u povratak kući
Šetam se planinskim klancem
Zvjezdano nebo je visoko, daleko i ogromno
U noćnom nebu, netko pjeva
Reinkarnacija i ponovno rođenje, tisućama puta
Svi ljudi dolaze s nebesa
Zašto ste se spustili na ovaj svijet, zar ste zaboravili?
Gospodar Stvoritelj nije odgađao
[U donošenju spasenja na kraju Kalpe]
Pjevajući glas dolazi iz univerzuma
Njegova melodija odzvanja širom neba i zemlje
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Ovozemaljski svijet je poput mora
Ovozemaljski svijet je poput mora između beskrajnog neba i zemlje
Ljudski život je poput malog broda koji pluta ogromnim oceanom
Usred valova, ljudi ne znaju koliko je opasan ljudski svijet
Između ljudskog svijeta i iznad postoji zid
Toliko mnogo valova i grebena te očekuje
Samo istina ti može pomoći vratiti se kući

Trijezneći se
Koliko dugo traje ljudski život?
Pjevajući veselo i kušajući fina vina
Nesvjestan toga da se katastrofa približava
Ljudi svijeta još uvijek jurcaju uokolo
Rođenje i starost su promjenljivi
Istina je upravo pokraj vas
Sveti Kralj je došao na svijet
Ako je [prilika] propuštena, žaljenje će biti teška bol
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Iščekujući Buddhino spasenje
Katastrofa je stigla
Ljudi to ne shvaćaju
Nije prekasno saznati istinu –
Crvena Plima je nastala kako bi donijela kaos svijetu
Skinite oznaku Crvene Zvijeri
I bit ćete zaštićeni od strane Božanskog
Iščekujući Buddhino spasenje

Govoreći o karmičkim vezama
U ogromnom moru ljudi, teško se susresti
Smiješak na kojeg se slučajno naiđe je od karmičke veze
Utišajte svoj um i poslušajte istinu
Čekali ste tisućljećima na te riječi
Dafa koji spašava širi se svijetom
Svaka riječ nebeskih tajni je istinita
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Istina
Možete li još otključati svoje sjećanje?
Da li je zavjet koji ste učinili prije dolaska na ovaj svijet još uvijek tamo?
Kroz reinkarnacije, svi smo iščekivali Božansko
Božanska bića su odavno došla, samo je to bilo prikriveno
Ljudi svijeta su svi zaposleni slavom i bogatstvom
Oni koju vjeruju u laži KPK čak štuju Crvenu Zvijer
Istina će otvoriti vaše sjećanje
I shvatit ćete zašto ima toliko mnogo katastrofa u svijetu
Kao i zašto Dafa učenici žele širiti istinu
Nakon buđenja, pronaći ćete sebe i izbjeći eliminaciju
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Bilješke prevoditelja
1 „On“ u ovoj pjesmi se odnosi na Jiang-a, bivšeg glavnog tajnika KPK.
2 Vidi bilješku 1 gore.
3 Središnje tradicionalnoj kineskoj kulturi, koncept „odanosti“ (xiao 孝) uključuje
neposustajuću predanost svojim roditeljima, kojima je čovjek zadužen od samog
rođenja.
4 Kineski izraz korišten za ljude bez principa koji se spuštaju na niske grane radeći
za Partiju za čak minimalnu svotu, kao na primjer pišući izjave na online forumima
koje podržavaju Partiju.
5 Odnosi se na povlačenje članstva iz tri komunističke organizacije u koje se inače
učlanjuju kineski građani, na primjer KPK, Kineska komunistička liga mladih i Mladi
pioniri KPK.
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