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ПОЕМИ 
 

 

 

БЕЗ НИКАКВИ ЗАДРЪЖКИ 

 

Лукс и гуляи – съвременният свят, 

омаян от демони, танцува истерично. 

Всичко това води към поквара. 

Отдавайки се на демоничната природа, откъснати от божественото, 

след като влязат в Ада, няма шанс да излязат. 

 

 

 

 

ПРЕЗ СТОМАХА 

 

Алкохолът е наркотик, който минава през стомаха. 

Веднъж пристрастен, трудно е да се откажеш. 

Една чаша може да облекчи грижите, 

но след десет демоните се хилят. 

 

 

 

 

ТЪРСЕЙКИ 

 

Човешкият свят е като лабиринт, 

изпитания са разпръснати по целия път. 

Всички вие бяхте Крале горе, преди да се спуснете. 

Търсейки, 

вие дойдохте в света за Фа.  

Стремете се към напредък в самоусъвършенстването, 

не отлагайте стъпките си към завръщането. 
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ПРОЧЕТЕН ОТГОВОР 

 

Родени в страдание, 

с празни джобове дори след десетилетия. 

След като получихте Фа, се устремихте нагоре. 

Побързайте, 

изпълнявайте добре Трите задачи,  

спасете всички същества, 

върнете се у дома, не забавяйте темпото. 

 

 

 

 

ОГЛУПЕЛИ 

 

Животът е кратък, 

вие просто сте се отбили в странноприемницата. 

Не забравяйте обета си преди слизането тук;  

ако се колебаете по пътя заради  

слава, лична изгода, чувства и мъст, 

кога ще се пробудите и ще се завърнете у дома? 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНИЯТ ПРИЛИВ ИЗЧЕЗВА 

 

Червеният прилив е пред неизбежния си край, 

неговите цветя – повехнали и опадали. 

Упадък и изпратени от небесата бедствия, 

и идващи от Партията беди. 

Безсрамно поведение за власт,  

нейните алчни служители поемат рискове. 

В сърцата на хората няма добри мисли, 

повече насилие предизвиква повече негодувание.  

За тези, които продължават да преследват, 

разследването ще е безмилостно. 
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НЕ СПОРЕТЕ 

 

Не спорете, когато хората спорят с вас. 

Култивацията е гледане навътре за причината. 

Желанието да обясните само подхранва привързаността. 

Широтата на съзнанието, без привързаност, носи истинско прозрение. 

 

 

 

 

НОВИТЕ ТАН ХОРА 

 

Елегантно облекло и изящен танц. 

Омайна музика и биещи барабани. 

Древните традиции се завръщат. 

Възраждането на Китай идва. 

 

 

 

 

ФОРМАТА НА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

 

Ние не се усамотяваме в храмове или планини. 

Ние сме ученици, фермери, работници. 

Работейки пряко върху сърцата си, култивираме Фа.  

Чистите лотоси в човешкия свят не могат да бъдат опетнени. 

 

 

 

 

ЕДНА МИСЪЛ 

 

Светско и свято, едно поточе ги дели. 

Напред или назад: две различни сфери. 

Влезте в храма в гората.  

Една стъпка и сте достигнали рая. 
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ТРЕВОГИ 

 

Затварям очи и се унасям, 

за да оставя всички тревоги тук. 

Щом се събудя, идват безкрайни неща.  

Нито небето, нито земята могат 

да блокират моя път на Фа коригиране. 

Но човешките сърца на учениците могат. 

 

 

 

 

ОТТЕГЛЕТЕ СЕ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕТЕ 

 

Тихо наблюдавам целия свят. 

Нещата никога не спират да се променят. 

Човешкият живот е като пиеса или сън. 

Заслепени са онези, изгубени в лабиринта. 

Обезумелите последователи [на ККП] действат налудничаво. 

Фа се променя сега. 

Една мисъл – да напуснеш или да останеш [член на ККП] 

решава съдбата ти: оцеляване или гибел. 

 

 

 

 

БЕЗ ИЗХОД1 

 

Трескаво към задната врата, 

той се насочи към сметището, за да избяга. 

[И всичко това, защото]  

се страхуваше да види „Фалун Дафа Хао“.  

Безсилен да повали Дафа,  

уплашен да се изправи пред истината, 

той се втурна да бяга. 

„Деветте коментара“ разтърсиха света 

подобно на експлозия.  

Злата партия достигна края си. 
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РАЗПАДАНЕТО 

 

Гръмотевицата ехти. 

Дъждът не спира да се лее. 

Небето и Земята се преобръщат, 

злата Партия бива прочиствана. 

Столетният Червен звяр 

ще изчезне за една нощ. 

Небето ще се проясни,  

когато бурята свърши. 

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ТОЗИ ДЕН 

 

Отвъд времето и пространството, аз енергично коригирам Фа. 

Въпреки огромните препятствия волята ми никога не се огъва. 

Насред умопомраченото зло, никога не губя посоката си. 

Разглеждам елиминирането на злото като обиране на прах. 

Когато учениците вървят праведно по пътя на Дафа,  

тяхната светлина озарява света, прочиствайки злото напълно. 

Прилежни ученици – сливови цветчета в зимния мраз. 

Еоните страдания, всички бяха за този ден. 
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ПРОГНИЛ2 

 

Полудял, без рационалност. 

Зъл, но малодушен. 

Преследващ добри хора, без срам. 

Гост на държавния банкет, 

той извади своя гребен  

и от нищото запя. 

Ненаситни желания го тласкат към сладострастни афери. 

Продаващ страната, зает да ходи по жени. 

Грозно – 

такова е неговото зло. 

Съдбата му – 

обречен е на смърт. 

 

 

 

 

ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО БЕДСТВИЯ? 

 

Кога бедствията,  

небесни или причинени от човека, 

ще достигнат своя край? 

Доколко известни са причините за тях? 

Урагани, цунами и земетресения  

са разплата за съществата без добродетел. 

Великодушие, преданост, благоприличие или доверие  

не съществуват, заради промяната в човешките сърца. 

Всеки ускорява моралния упадък. 

Всякакви бедствия могат да връхлетят по всяко време. 
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КОСМОСЪТ ПРЕСЪЗДАДЕН 

 

Коригирайки небесната твърд, пресъздавайки космоса, 

пласт след пласт, аз преодолявам съпротивата. 

Фа коригирането не е като да се отмие стара мръсотия. 

Асимилирайте се и се обновете, за да влезете във великия нов космос. 

 

 

 

 

ПРОБЛЯСЪЦИ НА ДОБРОТА 

 

Макар че зла мъгла все още тегне над Китай, 

знанието за Дафа стига до всяка къща. 

Животи се спасяват, съзнанията постепенно се пробуждат. 

Пробудени, полицията и гражданите вече не пречат. 

Хората знаят, че със злата Партия е свършено. 

Всички говорят за жестоките и зли деяния на ККП. 

Злосторниците и техният водач търсят изход. 

Традициите се завръщат, за да коригират Китай. 

 

 

 

 

ДА ГЛЕДАШ „ШЕН ЮН“ 

 

Завесите се вдигат и се вижда рай. 

Божества, Буди, Бодхисатви, облаци, предвещаващи добро. 

От величествени инструменти зазвучава божествената музика. 

Трептят воали, танцуват небесни красавици. 

Присъстват Ваджри, Архати и Небесни крале. 

Декорът е като дъга, моментът – величествен. 

Милосърдната светлина на Фа разтапя сърцата на публиката. 

Мощно енергийно поле, 5000 удивени очи. 

Сякаш е сън, не спектакъл. 

Това е свят, където божествените същества са редом с теб. 

Хората са благодарни за пътуването, сякаш са току-що спасени. 

Чакането за спектакъла догодина изглежда толкова трудно. 
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НАВЛИЗАНЕ В СВЕЩЕНО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО 

 

Склоновете са покрити с тучна трева. 

Залите и шатрите - великолепни. 

„Ето ме в земята на Божественото.“ 

Съзнанието се изпразва и идват добри мисли. 

Вятърни камбанки нежно звънят. 

Носи се дим от тамян.  

Човек се бави, забравяйки дома, несклонен да си тръгне. 

„Не се ли усъвършенствам сега – кога?“ 

 

 

 

 

КЪМ ИЗНАЧАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Неговото Истинско тяло е младо, с безкраен живот. 

Отвъд времето и пространството, Той управлява космическите закони. 

Той преподава Небесния закон, за да спаси небесната твърд.  

Той сам е понесъл кармичните дългове на всички същества. 

Безбройните дългове формираха огромни изпитания. 

Неговата коса посивя и тялото Му беше наранено. 

Когато Фа коригирането завърши, Божествената Му същност ще се покаже. 

Неговото безмерно величие ще смае Десетте посоки. 

 

 

 

 

БОЖЕСТВЕНИ СЪЩЕСТВА В СВЕТА 

 

Дафа учениците идват от небесни кралства. 

Но колко от тези свети ученици понасят изпитания! 

Учителят преподаде Дафа, за да спасява хора. 

Всички използват способностите си да прекратят бедствието,  

следвайки Учителя, за да спасят съществата по света.  

Всички ще се завърнат във владенията си, когато мисията е изпълнена. 
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КОЙ НАИСТИНА ГО ПОЗНАВА? 

 

Той е Свещеният, макар и в човешко тяло. 

Небето и Земята се прекланят пред Него. 

Заспал, изглежда е Господарят на всички божества. 

Буден, Той отчасти е човек. 

И макар че яде земна храна, 

думите Му слисват даже боговете. 

Космическото колело се върти по Негова повеля. 

Праведната Му енергия удивлява всички души. 

 

 

 

 

СЛЕДВАЩИТЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Солидни, могъщи фигури, 

те се събраха във Великия поток, 

заемайки различно обществено положение 

и с различни професии.  

Дафа учениците са едно тяло, 

следвайки Учителя във Фа коригирането,  

работейки срещу злокобните течения.  
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КРАЯТ НА КАЛПАТА 

 

Небесните тела биват реконструирани. 

Защото космосът разкри своя упадък. 

Защото бедствията наближават. 

Защото всички божествени същества плачат. 

Когато Великият Повелител си помисли: 

„Да ги пречистя и да ги обновя“, 

сърцата на всички животи висяха на едно зрънце – планетата Земя.  

Ще успее ли Фа коригирането или ще се провали? 

Като намеса Старите сили аранжираха 

Червеният звяр да се надигне в този свят-зрънце. 

Щом се достигне броят за спасяване, 

злото ще бъде унищожено наведнъж. 

 

 

 

 

НЕ ПРЕДАВАЙТЕ СЪВЕСТТА СИ 

 

Докато живеете в този човешки свят, 

не трябва да предавате съвестта си. 

Дали сте добри или зли определя бъдещето ви. 

По никакъв начин не подкрепяйте порочната Партия. 

 

 

 

 

НОВО ХИЛЯДОЛЕТИЕ 

 

Разпространението на Дафа удиви всички сфери. 

Изкривени ценности и порочни доктрини 

отстъпват пред него, без да оставят и следа. 

За една нощ злата Партия и култът ѝ се сриват. 

Фалун поражда ново хилядолетие. 
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ВСЕ ПО-КРАСИВИ 

 

Ние засенчваме другите цветя, макар че няма да се състезаваме. 

В хапещия студ единствено ние излъчваме благоухание. 

Десет години яростни ветрове опитваха да пречупят клоните ни. 

Сега небето се прояснява  

и снегът по клоните се топи. 

Сливовите цветчета изпълват двора. 

 

 

 

 

ИСТИНАТА МОЖЕ ДА ВИ ОСВОБОДИ ОТ ТРЕВОГИТЕ 

 

Кога ще спрат най-после житейските борби –  

да си богат или беден е мимолетно като листопад. 

За какво са дошли на този свят всички животи? 

Истината ще ви освободи от тревогите. 

 

 

 

 

ДА СПАСИТЕ СВЕТА 

 

Разгласете истината и се избавете от зли духове. 

Разпространете „Деветте коментара“ и злата Партия ще се изгуби. 

Спасете хората по света с праведни мисли. 

Изобличете лъжите и отворете заключените сърца на хората. 

Ние не вярваме, че съвестта е безвъзвратно изгубена. 
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ФА ОБНОВЯВА СВЕТА 

 

С изгрева на слънцето, бляскави облаци и лъчи изпълват небето. 

Гледам как луната залязва в сутрешната мъгла. 

Век Червена напаст е прекратен от Дафа.  

Ще се разкрие всичко, смятано за суеверие. 

Истинската реалност ще има своя величествен дебют, 

обновявайки света и слагайки началото на нова ера. 

 

 

 

 

ДРАКОНОВИ ИЗВОРИ 

 

Още само една стъпка и ще сте влезли в Рая. 

Праведната енергия на необятния космос огрява навред. 

Фа-камбаната и Фа-барабанът помитат зло и нечистота. 

Тук е изворът на Праведен Фа и истински свещени текстове. 

Свеж бриз полъхва и вятърните камбанки се полюшват. 

Дим на тамян преобразува упорити адски същества. 

Безброй божества пазят Дафа. 

Един храм сочи пътя, още хиляди ще го последват. 

 

 

 

 

СТИГА ТОЛКОВА 

 

Когато главата на Червения дракон бъде отсечена, 

опашката му – отрязана и изпържена,  

месото – задушено, 

кой таласъм в ада Авичи  

не би поискал да изяде всяко късче? 

Век на лудост. 

Сражават се срещу небето и земята  

група гангстери.  

Когато Червеният звяр се разпадне,  

тревогите в сърцата на всички животи ще се разсеят. 
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СПАСЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА 

 

Достигащият до небето Стълб на Фа беше потъмнял от ръжда. 

Кралете и Владетелите на всяка вселена бяха остарели и изнемощели. 

Една Негова мисъл да пресъздаде необятния космос разтърси небесата. 

Диамантената Му воля спря убийствения прилив на упадъка. 

 

 

 

 

„ШЕН ЮН“ 

 

Песен и танц на сцената, 

смайващи небето и земята. 

Симфонични звуци в оркестрината, 

като хиляди галопиращи коне. 

Разграждат Старата сила, 

срутват Червения лагер. 

Сладката роса на състраданието 

носи пролет на небето и земята. 

 

 

 

 

ДЪРЖЕЙКИ КОЛЕЛОТО 

 

Държейки Колелото със заоблени ръце, 

се извисявам между небето и земята.   

Гледайки надолу към човешкия свят: 

планетата Земя изглежда като малко топче. 

Трите сфери – под краката ми, 

хората по света – в прах.  

Кое е трудно в това да се премине отвъд света? 

Учениците усещат, че е трудно да изоставят привързаностите. 
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ЗАМЕНЯНЕ НА ЗЕМЯТА 

 

Великата сила на Фа коригирането приближава 

и добрите новини се разпространяват. 

Голямото червено клеймо на ККП се отдалечава от Божествената земя. 

Когато злият режим бъде отнесен надолу по течението,  

пролетта ще се завърне в Китай и цветята ще разцъфнат. 

 

 

 

 

ДА ПИЕШ ВЪЛЧАТА ОТВАРА 

 

Културата на злата Партия  

върви срещу Пътя на Небето. 

От раждането ви втълпяват, 

че сте „отгледани от Партията-майка“. 

Човек би трябвало да се срамува,  

изпълнен с тези изкривени идеи.  

Животът не е да сте предани3 на Партията. 

Кражба, измама, похот, борба –  

комунистическият главорез. 

Не се продавайте като „Бригадата за петдесет цента“4. 

Грозните дела на тайния агент  

опозоряват сънародниците му. 

[Ако все още се считате  

за син на Партията-майка], 

дяволите се подсмихват зловещо 

при всяка ваша мисъл и действие. 
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КРАЯТ НА ЧЕРВЕНИЯ ПРИЛИВ 

 

Червеният прилив се оттегля в края на деня, представлението му свършва – 

корупция и упадък бяха прелюдията. 

Хората – изпълнени с негодувание, злият режим пропада. 

Бедствия настъпват навсякъде по земята. 

Няма начин Партията да бъде съживена. 

Народът се пробужда и има справедливост. 

Всеобщите Три оттегляния5 предричат края на Партията. 

С общи усилия древната цивилизация започва отново.  

 

 

 

 

ЗАВЪРТАНЕ ОТНОВО 

 

Фалунът отново се върти. 

Планините и реките са променени. 

Небето и земята са пречистени. 

Хората си връщат добрите мисли. 

Традициите се възраждат. 

Цялата истина за космоса е разкрита. 

Будите, Даосите и Божествата сред тълпата 

изкореняват злите мисли, за да коригират съзнанията на хората. 

В името на това да се изпълни великото ми желание! 
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КАКВО Е КИТАЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Последователни кампании на преследване. 

Кървава диря, мирис на кръв.  

Културният елит – погубен. 

Съкровищата на културата – съсипани от „Културната революция“. 

Ценностите на следващите поколения и историята – изопачени. 

Партията насажда лъжи в хората, както пожелае. 

Мотивите ѝ са пределно ясни,  

схемите ѝ на действие – изчерпателни и точни. 

Кой ви накара да се заблудите 

и да докарате комунистическата партия? 

Човекът е шедьовърът на Бог, 

а не армия от потомци на Червения дракон.  

„Китай“ не е „ККП“.  

Не подвеждайте обществеността.  

Културата на Партията е зла система. 

Китай е подготвен с основа на пет хиляди години 

и в това е същината на китайската култура. 

 

 

 

 

ИН И ЯН РАЗМЕНЕНИ 

 

Размяната на Ин и Ян нанася вреда на света. 

Мъжете са без мъжество – 

нерешителни, колебливи и мекушави. 

Тесногръди, те са безполезни клетници. 

 

Жените са силни и умни. 

Невъздържани, с остър език и властни, 

а не очарователно нежни или елегантни. 

Омайни сирени, те са скрити блудници. 
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КОРИГИРАЙКИ ФА 

 

Една моя мисъл удиви небесната твърд и отвъд – 

исках да спася всички същества и да премахна всичко вредно. 

Безброй слоеве от прогнилите Стари сили препречваха пътя ми. 

Навлизайки в човешкия свят осъзнах, че нещата са по-лоши. 

Коригирам Фа по пътя си, прониквам във всички слоеве на космоса. 

Всички, избрали да се опълчат на коригирането, бяха унищожени. 

Когато Небето желае промяна, кой би се осмелил да пречи? 

Космосът, сега възстановен, няма вече никога да се опорочи. 

 

 

 

 

ОБЛЕГНАТ В БЕСЕДКАТА 

 

Облегнат в беседката, 

отдъхвам си, притворил очи.  

Главата ми почива върху билото на планината.  

Върхът ѝ е подложка за краката ми. 

Дракони и феникси кръжат.  

Небесни красавици танцуват за мен.  

Един ден ще се завърна на трона си,  

яздейки волно небесните ветрове. 

 

 

 

 

ПРЕЗИРАМ 

 

Още в началото  

предупредих жалкото създание да не вреди. 

Когато злата Партия рухне,  

какво ще правиш, изправен пред разследване? 

Голямата ти уста, пръскаща отрова,  

няма шанс пред гилотината, която те очаква. 

В играта няма как да победиш,  

никъде не можеш да избягаш. 
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НЕОЗАГЛАВЕНО 

 

Цветята изглеждат прекрасно,  

но сърцата на хората вехнат. 

Луната е пълна,  

но хората са трудни за спасяване. 

Земята тъне в разруха –  

наказание от Небесата. 

Четейки „Деветте коментара“,  

човек вече няма да бъде подлъган. 

 

 

 

 

ЗА ХОРАТА В СВЕТА 

 

Дадохте обет да получите Фа и дойдохте тук да бъдете хора. 

Но докато Дафа се разпространява, не признавате божественото, 

отказвайки брошурите, които предоставят истината. 

Злата Партия излъга света, правейки ви груби. 

Учениците влагат сърцата си, за да ви пробудят, но вие отказвате. 

Когато възможността си отиде, времето ви ще е изтекло. 

Съжаление ще измъчва душата ви, когато истината се разкрие. 

Тогава идва бедствието и затварянето на Небесната порта. 

 

 

 

 

НА ПЪТ ПО ВРЕМЕ НА ТУРНЕ 

 

Пътуват с автобус хиляди километри. 

Отвън бди божествена светлина. 

Кой пътува там вътре? 

Онези, които спасяват животи, гастролират на турне. 
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ СКАЛИ 

 

След неописуемо дълго време 

небето и земята са остарели. 

Червените скали все още пазят  

своето излъчване и красота. 

И все пак кой не подлежи на  

формиране, застой, упадък и разпад? 

Формите - разкривени  

и изронени,  

те едва предпазват сами себе си. 

 

 

 

 

ВЗИРАЙКИ СЕ В ПЛАНИНИТЕ 

 

Необятни и забулени в мъгла са планините. 

Облаците и мъглата се сливат със небето. 

Изкачвайки ги, знаете ли докъде се извисяват? 

Има божества, седящи в планините. 

 

 

 

 

КОЙ Е ПРАВ И КОЙ ГРЕШИ 

 

Като самоусъвършенстващ се,  

човек постоянно търси собствените си грешки. 

Това е Пътят да се освободите най-ефективно от привързаности. 

Няма начин да прескочите изпитанията – големи или малки. 

[По време на конфликт, ако можете да си спомните:] 

“Той е прав,  

а аз греша”,  

какво има да се спори? 
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СТИХОВЕ ЗА ПЕСНИ 
 

 

 

ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕ МЕЖДУ ДОБРО И ЗЛО 

 

Надявам се само, че ще можете да избегнете бедствието. 

Истината е това, за което копнеехте през вековете. 

Във свят, изпълнен със културата на Партията, 

не се подвеждайте отново от лъжите, заблуждаващи обществеността. 

От решаващо значение е да извървите добре пътя към бъдещето. 

Всеки трябва да избере между добро и зло,  

защото вселената минава през величествени промени, 

защото старото се разпада, 

защото по пътя към бъдещето такова изпитание е нужно. 

 

 

 

 

ИЗБОРЪТ 

 

Приятелю мой,  

това, за което говоря, е твоята дълго лелеяна надежда. 

Истината може да разкрие истинските мисли на хората. 

Когато твоята памет, дълго погребана в прах, се открие, 

с обета си от милиарди години ще завършиш себе си. 

Не се заблуждавай от лъжите на преследването. 

Да знаеш истината е ключът към твоя живот. 

Надявам се, че всички животи ще могат да избегнат бедствието. 

Насред добро и зло, божествата изпълняват обещанията си. 
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ШАНС САМО В ЕДНО ПРЕМИГВАНЕ 

 

Пет хиляди години от великата драма –  

главната сцена е Китай, Централните равнини.  

Във всеки един живот, докато се прераждаме,  

ролите, които играем, са някои горчиви, други – сладки.  

Често питам защо луната се изпълва 

и колко ще продължи пътуването на живота. 

Питам откъде съм дошъл 

и защо човешкият свят е толкова опасен? 

Небето и земята бяха създадени от Фа (Закона). 

Ние идваме на този свят, за да установим връзка [с Него]. 

Прераждаме се, очаквайки Фа  

и намалявайки своята карма чрез трудности. 

В края на Калпата Божественото ще дойде,  

за да ни спаси и да разплете възлите. 

Всеки един живот е бил за това желание,  

страдали сме хиляди години. 

Не може да се отнасяте лекомислено към шанса,  

използван или пропуснат само в едно премигване. 

 

 

 

 

КОЙ СЪМ АЗ? 

 

Между необятните небе и земя – кой съм аз? 

Не помня през колко живота съм преминал, 

насред трудности, в безпомощно объркване. 

Очакващо, моето сърце бе толкова изтощено. 

Обрулен от времето, ронех сълзи вечер, 

докато не видях Истината,  

докато не потърсих и не получих Дафа, 

който прониза ушите ми като гръм. 

Разбрах кой съм 

и осъзнах, че трябва да забързам стъпките си по божествения път. 
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СЪСТРАДАНИЕ 

 

Знаете ли защо ви казвам истината? 

Не е, за да станете като мен, 

още по-малко възнамерявам да променям вярата ви. 

Искам само да прогледнете през заблуждаващата измама на Сатаната. 

От състрадание не мога да понеса да гледам 

как споделяте съдбата на Червения звяр. 

Небето иска да унищожи Червения звяр. 

Божественото ме призовава да спася онези, които живеят тук. 

 

 

 

 

ЗАЩО Я ОТХВЪРЛЯШ? 

 

Помниш ли, приятелю? 

Ние всички сме дошли тук от Небето. 

През толкова много животи, кого сме очаквали? 

И какво сме търсили в тъмнина и мъгла? 

Обетът, даден преди спускането в този свят,  

все още ли е вписан в сърцето ти? 

Когато срещнеш истината, защо я отхвърляш? 

Дафа учениците не грешат,  

нито Фалун Гонг греши. 

Това са божествата, изпълняващи обещанията си. 

Очакваното от хората, тревожещото ги – всичко се разкрива. 

Състраданието е вечното състояние на Божественото, 

но все пак времето минава за едно премигване. 
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ПОТЪРСЕТЕ ИСТИНАТА 

 

И небето, и земята необятни –  

коя посока да поемат хората в света? 

Изгубени, те не знаят пътя –  

истината е компасът. 

Богати или бедни – всички са еднакви,  

няма къде да се скрият, когато се стовари бедствието. 

Мрежата е отворена от едната страна –  

бързо потърсете истината! 

 

 

 

 

ВСЕКИ ПРЕЖИВЯН ЖИВОТ БЕШЕ ЗА ТОЗИ ЖИВОТ 

 

Прераждайки се в човешкия свят,  

истинската природа на хората е запечатана от илюзия. 

Дафа учениците страдат,  

но тези, които са погубени, са съзнателните същества. 

Всички са били животи от небесата,  

слезли на този свят в очакване на Фа. 

Докато се намирате в човешкия свят,  

не се заблуждавайте от лъжите [на Партията]. 

Истината е пътеводната светлина,  

притежаваща силата да спаси света. 

Всички животи са дошли за Фа –  

всеки преживян живот беше за този живот.  
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ЧЕСТТА НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ГЛЕДА НАЗАД 

 

Защо човешкият живот е винаги толкова труден? 

Да си съперничиш и да се бориш не е щастие. 

Откъде сме дошли? 

Докато търсехме, ние вместо това се отклонихме. 

Защо хората са родени в този свят? 

Никой не е способен да го обясни ясно. 

Но да изучавам [Дафа] ме води към рационално разбиране - 

„защо преследването се прицелва в Дафа учениците?“. 

То е, защото вървим по начертан от боговете път. 

Ние сме разбрали защо страдат хората,  

ние ясно сме разбрали предопределението на живота; 

и формирането и застоя на космоса. 

Партийната индоктринация вече не е Истина [за нас] 

и преследването вече не може да ме обърка.  

Праведно съзнание ме води да извървя божествения път,  

а честта не позволява да гледам назад. 

 

 

 

 

БОЖЕСТВЕНОТО Е, КОЕТО СПАСЯВА ХОРАТА 

 

Дафа учениците спасяват хора. 

Всяка дума е състрадателна, разкриваща искреност. 

Атеизмът – злата доктрина – е измама. 

Червеният прилив се носи към портата на Ада Авичи. 

Хора в опасност викат за помощ, 

защото знаещата им страна иска да оцелее.  

Аз спасявам животи като разпространявам истината. 

Божественото е, което ме призовава да спася хората. 
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ДА СЕ РАЗСЕЕ БЕЗПОКОЙСТВОТО ВИ 

 

Времето минава точно както изтича водата. 

Човешкият живот винаги включва тъга. 

Всяко едно прераждане – за какво идваме тук? 

Във всеки един живот ние търсим. 

Питам небесата, но небесата мълчат. 

Взирам се в луната – главата ми, изпълнена с мъгла. 

От кого трябва да поискам да разгадае мистерията? 

Истината може да разсее огромното безпокойство. 

В толкова тревожно време Дафа се разпространява. 

Трябва да има основателна причина.  

 

 

 

 

ПРОБУЖДАНЕ 

 

Векове наред човешкият свят е бил пиеса. 

Превъплъщението и прераждането променят сцената. 

Във всеки живот ролята е различна. 

Колко много запустели гробове са оставени на вятъра и дъжда? 

Поглеждам нагоре към необятното небе, но небето мълчи. 

Толкова много чувства на благодарност или негодувание са объркващи. 

За кого се играе великата пиеса на живота? 

Кое е моето истинско аз, дошло тук? 

Разпространението на Дафа озарява вселената. 

[Дафа], божественият Гонг, е пробудил хиляди милиони... 

Трудности ме съпътстват, докато карам дългата колесница. 

Изричайки истината, бързам да спася хората. 

Великата пътека води чак до Рая. 
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САМО ИСТИНАТА МОЖЕ ДА СПАСЯВА 

 

Световният морал запада, навлиза в късна есен. 

Петте хиляди години цивилизация – повехнали цветя. 

Сърцата на хората вече извън традицията – светът в хаос. 

Кой може да ни спаси, когато бедствието връхлети? 

В края на Калпата, разпространението на Дафа е с причина. 

Етапът на упадък без Дао няма да продължи дълго. 

Добро или зло, праведно или демонично, биват разделени. 

Божествените същества се надяват, че добрите хора могат да бъдат спасени. 

Сладка роса се разпръсква навред из човешкия свят. 

Истината – Божествени слова – е изпълнила света. 

Мрежата е отворена от едната страна – побързайте, търсете. 

Само истината може да спасява.  

 

 

 

 

НАУЧЕТЕ ИСТИНАТА 

 

Преживели носене по течението хиляди години, 

изгубени в човешкия свят, в съревнование и борба, 

насред съблазнителната реалност,  

вековният обет беше забравен.  

Дафа, който всички животи очакват, е оклеветен. 

Защо да наливаме масло в огъня? 

Божествените същества оставят мрежата отворена от едната страна. 

Истината може да отвори ключалката от объркване и мъгла. 

Спрете да се колебаете и да губите време. 

Призовете обратно своята истинска същност. 

Излезте от водовъртежа на заблудата. 

Научете истината,  

защото това ви е поверено и сте го чакали от векове.  
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НИЕ ЗНАЕМ 

 

Ние знаем, че човешкият свят на десетки хиляди години  

съществува в очакване на Будите и божествата. 

Последната страница от историята е тук.  

Сиянието на Истинност, Доброта, Търпение озарява 

високи планини и обширни морета. 

Битката между добро и зло се разгръща, разтърсвайки душата. 

Преследването разкрива единствено благородното поведение на Дафа 

учениците. 

Докато страдам, аз пак спасявам съзнателни същества.  

Хора по света, които сте изгубени: 

трябва да различите правилно от погрешно.  

Истината е спасение.  

Истината е надежда.  

Това е сърцето на велико състрадание.  

Нова ера се разгръща насред величествено и могъщо милосърдие. 

 

 

 

 

НЕ МЕ КАРАЙТЕ ДА СЪЖАЛЯВАМ ЗА ВАС 

 

Защо все още вярвате на лъжите [на Партията] 

и продължавате да отхвърляте призива на божествата? 

Животи, които сте изгубени: 

искрено изпитвам дълбоко съжаление към вас. 

Дали имате кармична връзка, или не –  

аз тихо се моля за вас. 

Надявам се скоро да видите истината ясно. 

Надявам се да минете през бедствието безопасно.  

Стига да оставите съвестта си да преодолее предразсъдъка,  

ще имате едно красиво утре.  

Не чакайте, докато стане твърде късно за разкаяние. 

Не позволявайте съжалението да стане вечно. 
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ЗАРАДИ КОГО СМЕ? 

 

Заради кого сме заети ден и нощ? 

Изглежда, че е единствено за вярата.  

Всъщност това е дълбока осъзнатост след разбиране на Истината.  

Преследването може само да разкрие зло и добро. 

За кого приготвихме истината [брошурите] в ръцете си? 

Изглежда, за да ви накара да видите отвъд клеветите на преследвача,  

които ще изпратят хората по път на разруха, за да бъдат погребани с ККП. 

Веднъж враждебни към Закона на Буда – няма надежда за спасение.  

Защо искаме да виждате ясно злата Партия? 

Не е, за да излезем напред в политиката. 

Защо ККП винаги преследва нашите съграждани? 

Истината разкрива точно какъв е преследвачът. 

Всичко, което правим, е за ваше добро.  

Независимо колко зло може да бъде преследването,  

ние вървим по божествената пътека. 

Хората по света, които раздухват пламъците на преследването, са изгубени 

агнета. 

Насред опасността Божественото ни призова да спасим хората, които живеят 

тук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ПЕЯ ЗА ТЕБ 

 

Приятелю, с цялото си сърце пея за теб. 

Петдесет години лъжи могат да издигнат Червена стена. 

Бандитът може да затъмни блясъка на пет хилядолетия цивилизация, 

но никога не може да засегне Истинност, Доброта, Търпение. 

Не вярвайте толкова лесно на едностранната пропаганда на Партийния рупор. 

Правилно и грешно трябва да се измерват с вашето състрадание. 

Веднъж научил истината –  

това ще бъде твоята надежда за спасение. 

Приятелю, истината е това, което пея. 

Божественото оценява всеки един човек.  

В историята, потъването в поквара е винаги едно и също. 

Това, което се унищожава, е покварената династия. 

Това, което се възстановява, са вежливостта и добротата.  

Излезте от объркването, породено от лъжите.  

Не се погребвайте с Червения бандит.  

Истината е състрадателно спасение.  

Да научиш истината е надеждата за спасение.  

 

 

 

 

УЛОВЕН ИЛИ ПРОПУСНАТ В ЕДНА МИСЪЛ 

 

Човешкият живот е само сто години. 

Тъгата и горчивината са повече от сладостта. 

Поглеждайки назад, кой не би тъгувал? 

Цял живот на търсене и преследване. 

Цял живот на тревоги и печал. 

Колко знаят, че всичко си има причина? 

Атеизмът е, който уврежда хората дълбоко. 

Човечеството е достигнало пред [прага на] опасност. 

Истината, която спасява хора, е точно пред очите. 

Стремежът и борбата за слава и богатство 

са заслепили човешките очи. 

Те са забравили истинската цел на идването в този свят. 

Този е единственият шанс [минал или предстоящ]. 

Дали е уловен или пропуснат – зависи от едничката ви мисъл. 



35 
 

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ 

 

В ледения вятър аз ти подавам истината [брошура]. 

Невеж или с размътено съзнание, ти се правиш, че не ме виждаш. 

На прага на бедствието животите няма къде да отидат. 

Може би тази [брошура] е надеждата, очаквана от теб. 

В лятната жега аз ти поднасям истината. 

Заблудата те прави враждебен. 

Не вярвай на лъжите, идващи от злата Партия. 

Това са тактики, за да погубят хората насред опасност. 

Дафа учениците спасяват животи. 

В тази истина [брошура] се крие надеждата, която си чакал толкова дълго. 

При всяко прераждане очакването в страдание е разкъсвало сърцето. 

Човешкият свят и морето от желания нямат край. 

Всичко заради това парче хартия, толкова обикновено на вид! 

  

 

 

 

ПОКАЗВАМ ВИ ПЪТ НА НАДЕЖДА 

 

Не ни спират нито вятър, нито дъжд – всичко заради кого? 

Ядем и спим на улицата – всичко заради кого? 

Стоим на тротоара, ученици на Дафа, 

с брошури в ръка, плод на състрадание и ревностни усилия. 

Това е единствено, за да ви спасим от бедствието.  

Само знаейки истината, може да видите ясно бъдещето. 

Ние не търсим нищо в замяна. 

Ние просто искаме да ви дадем път на надежда. 
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ВСИЧКИ ДОЙДОХА ЗА ФА 

 

Всички животи дойдоха за Фа 

в очакване да се отворят Небесните порти. 

Божествата разпространяват Дафа.  

Червеният звяр прави хората лоши.  

Хората по света трябва да разберат.  

Доброто и Злото са различими. 

Истината спасява хора. 

Защо не обръщате внимание? 

Чакането няма да е дълго.  

И каквото е изгубено, никога не ще се върне. 

 

 

 

 

РАЗПРЪСКВАЙКИ СЛАДКА РОСА  

 

Състрадателна песен разпръсква сладка роса,  

пробуждайки съзнателните същества да бъдат спасени.  

Родени в човешкия свят в очакване на Фа,  

не позволявайте лъжи да спрат пътешествието ви към дома.  

Напевният глас пронизва мъглата от заблуда,  

призовавайки истинни мисли, за да може да различите добро от зло. 

Бързо потърсете истината, за да отключите сърцето си. 

Изпълнете обета си и поемете пътя към дома.  
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ПОЗВОЛЕТЕ РАЗУМЪТ ДА НАДДЕЛЕЕ 

 

Не потъвайте със западащия морал на този свят. 

Не се занимавайте с илюзиите в човешкото общество. 

Земната слава никога не продължава дълго. 

Когато се пробудите, отворете вратата на разума. 

Повечето животи идват от Небето горе  

и само защото са прекалено загубени в смъртния свят,  

състраданието на Буда се е проявило. 

Този, когото сме чакали, е Владетелят Бог, спасяващ света. 

 

 

 

 

СПРЕТЕ ДА СЕ КОЛЕБАЕТЕ 

 

Прераждайки се в продължение на хиляди години,  

в лабиринта хората не знаят своя произход. 

Живот след живот – замаяни и объркани, 

хората живеят без ясна причина „защо“... 

Милиарди години човешкият свят е бил подредба на Божественото. 

Повечето животи идват от Небето горе.  

Този, когото сме чакали в мъглата и заблудата, е Богът Спасител. 

Това, за което сме копнели, е отварянето на Райските порти. 

Богът Създател отдавна е пристигнал. 

Истината, разпространена от Дафа учениците, може да разсее илюзията. 

Използвайте възможността, формирана през вековете, 

и спрете да се колебаете. 
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ПРОБУДЕН 

 

След навлизането в човешкия свят са изминали хиляди есени. 

Цикълът на раждане, остаряване, болест, смърт никога не е спирал. 

Чест, слава, богатство и заплата – не може да ги вземем с нас. 

Съревнованието и борбата предизвикват болка и тревога. 

За какво сме се прераждали много пъти и на много места? 

Човек често се пита каква е причината. 

Прозрете през лъжите и търсете истината.  

Дафа може да разсее тревогите в сърцето на човек. 

 

 

 

 

ОБЕТЪТ, ДАДЕН ПРЕД БОЖЕСТВЕНОТО, ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

ИЗПЪЛНЕН 

 

Петте хилядолетия цивилизация са сценарият. 

Хилядите километри планини и реки са великата сцена. 

Жителите на Китай, Поднебесната империя, изпълняват великата пиеса. 

Дадената от божественото култура идва от небесата. 

В славни времена са се оформяли начини на мислене. 

В дни на разцвет божествата са показвали своето великолепие. 

Сътворението на човешкия свят бе, за да се проправи път обратно към небесата. 

Ние сме жадували завръщането на Божественото. 

Божественото ни призовава бързо да се събудим. 

Пътят обратно към небесата се откри. 

Фа, който спасява хора, бе разпространен широко. 

Старите представи, всички са препятствия. 

Припомнихте ли си своя обет? 

Обетът, даден пред Божественото, трябва да бъде изпълнен бързо. 

Научете истината, за да отключите сърцето си. 

Времето никога не чака! 
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ИСТИНАТА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА 

 

Моля, ценете тази предопределена връзка. 

В истината се крие вековната ви надежда. 

В момента на опасност и бедствие всеки прави избор –  

да бъде елиминиран или да се завърне към добротата. 

Вероятно ние наистина споделяме кармична връзка. 

Състраданието не ми позволява да ви оставя в опасност. 

Дългите години могат да покрият паметта на човек с прах. 

Хората забравят кои са,  

къде е техният истински дом 

и кога са дошли в човешкия свят.  

Узнаването на истината може да разсее омарата и мъглата. 

Всичко, което животите са очаквали и ги е тревожило, е дошло. 

Обетите на божествата се изпълняват. 

 

 

 

 

ИСТИНАТА Е ПЪТЕВОДНАТА СВЕТЛИНА 

 

Надигащият се на талази прах в човешкия свят обърква съществата. 

Насред слава, богатство и чувства всички се борят. 

Спечеленото с борба в живота не може да бъде пренесено. 

Добавянето на масло в огъня хваща човека в капан. 

Повечето животи са преродени божествени същества, 

слезли в този свят в очакване на Фа. 

Божествените обещания се изпълняват. 

Научете истината за Фалун Гонг. 
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В ОЧАКВАНЕ НА ФА 

 

Всяко прераждане и всеки живот, всичко в превъплъщение. 

Цветя увяхват и разцъфват – живот след живот. 

За миг черната коса посивява. 

Борбата и съперничеството оставят човек с празни ръце. 

Слава, богатство, емоция и любов – всички са напразни. 

Но всеки се бори заради тях от древни времена. 

Човешкият живот е като пиеса –  

глупаво или безумно, човек изживява действието сякаш е реално. 

И вие, и аз сме същества от Небесата горе. 

Слезли сме да бъдем хора и в очакване на Фа. 

Дафа учениците разпространяват истината. 

А истината може да отвори пътя към Божественост. 

 

 

 

 

СОБСТВЕН ИЗБОР  

 

Годините текат бързо като голяма река.  

За какво са били вековете прераждане? 

Неволно да се носиш по течението, 

винаги с усещане за живот на търсене. 

Дафа е разпространен на петте континента. 

Да научиш истината може да разсее хиляди тревоги. 

Добро или зло, праведно или демонично – всеки избира сам. 

Шансът на вечността няма да е тук за дълго. 
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НИКОГА НЕ ГУБИ ПОСОКАТА  

 

Приятелю, защо бързаш толкова? 

Тази брошура засяга живота и смъртта. 

Недей да се влияеш от лъжите. 

Не вреди да научиш спокойно частица от истината. 

Човешкият живот е само мимолетно действие във великата пиеса на историята. 

Слава, богатство, емоция и омраза не могат да бъдат взети в Рая. 

Каквото е потопено и расте в привързаности, са тревогите, обръщащи стомаха. 

Защо в този живот имаме човешка плът? 

Дафа, който всички са чакали, се разпространява широко в света. 

Само да научиш истината може да те избави от объркването. 

 

 

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА ГО ПОЛУЧИ? 

 

Часове или дни – колко продължава един човешки живот? 

Винаги заети – притесненията повече от радостта. 

Да търсиш тук и там, къде е пътят? 

Когато е угрижен, човек се напива и пее. 

Червеният звяр от Запада донесе хаос в Китай. 

Човешкият морал се срива като свлачище. 

Широкото разпространение на Дафа спасява съзнателни същества. 

Научете истината, за да преодолеете заблудите. 

В разграничаването между правилно и грешно е надеждата. 

Придържането към заблудите ви тласка по спиралата надолу. 

Не пропускайте шанса на милиони години. 

Изпълнете обета, довел ви на този свят. 
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РАЗЛИЧАВАЙТЕ ДОБРО И ЗЛО 

 

Великата хилядолетна пиеса е като сън. 

Не бъдете прекалено загрижени за сюжета. 

Къде ще отидете, когато музиката спре и представлението приключи? 

Бързайте да потърсите истината и да прекратите объркването. 

Дафа, който спасява хората, се разпространява широко. 

Лъжите на Червения звяр пак са безумни. 

Научете истината и разграничете добро от зло. 

Тъмните облаци ще се разпръснат, разкривайки небе, вещаещо добро. 

 

 

 

 

ПОГЛЕДНЕТЕ СПОКОЙНО 

 

Хаосът в света – като разклатена постройка. 

Наближава бедствие, а хората, незнаещи, не се тревожат. 

Клатейки глави и размахвайки ръце – отхвърлят истината. 

Искрени добри думи не ги карат да премислят. 

Ние не искаме нищо в замяна и нямаме стремежи – 

то е, за да ви спасим, щом дойде бедствието. 

Не забравяйте защо сте дошли на този свят –  

съществуват причини от векове на прераждане. 

Животът не се свежда до емоции и омраза. 

Успокойте съзнанието си и погледнете –  

Фа, който са очаквали всички същества, е дошъл. 

Истината ще сложи край на объркването и притеснението ви. 
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КОЯ СТРАНА ДА ИЗБЕРЕМ 

 

Превъплъщение и прераждане в човешкия свят,  

чакайки в болка Божественото да ни спаси обратно на Небето. 

Всички знаят, че Божественото ще дойде в края на Калпата. 

Не се извръщайте, когато видите истината. 

В Китай, Централната равнина, всички знаят, че Червената партия е зла. 

Човек не е трябвало да помага на злото и да прибавя повече изпитания. 

Божествата идват, за да спасяват, съпътствани от намеса. 

Това e, за да се види коя страна ще изберат хората по света. 

 

 

 

 

ПЪТЕВОДНАТА СВЕТЛИНА 

 

Повечето животи са от небесата. 

Без друг избор, освен да бъдат запечатани в лабиринта,  

неспособни да си спомнят великото желание преди слизането в света,  

те се борят и си съперничат за пари и материално богатство. 

Натрупаното през живота не може да бъде взето. 

В борба и съперничество оставате с празни ръце. 

Прахът в края на Калпата се е слегнал. 

Катастрофата приближава, хората по света – в заблуда. 

Те бъркат добро и зло, разгневявайки Божественото. 

Само Дафа учениците спасяват хора. 

Научаването на истината може да спаси живота ви. 

Само истината е пътеводната светлина.  
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ИМА НАДЕЖДА 

 

Колко ветрове и дъждове са минали? 

И колко океани и равнини са сменили местата си през вековете? 

Времето преминава като река, отминалите събития само захранват съня. 

Прераждайки се през хилядолетията, кого сте очаквали? 

И в какво е истинският смисъл на живота? 

Борейки се през целия път, и тялото, и умът бяха наранени. 

Напълно забравен ли е обетът, направен преди да слезете в този свят? 

Повечето съзнателни същества са посетители от Небесата. 

Без път обратно към небесата, кой би помогнал? 

Формирайки света и всичко сътворено, Божественото определя космическите 

правила. 

В края на Калпата Божественото ще спаси добрите хора обратно на небето. 

Дафа, който освобождава хората, вече се разпространява. 

Научете истината, за да прочистите гъстата мъгла. 

 

 

 

 

ОБРАТНО КЪМ НЕБЕСНИТЕ ПОРТИ 

 

Животи са се спуснали отгоре, за да са смъртни същества. 

При влизането в лабиринта лесно се потъва в поквара. 

Раждане, старост, болест и смърт за земни несгоди. 

Бремето на един човешки живот е наистина тежко. 

Богът Владетел е, който направи света и всичко сътворено. 

Смъртният свят бе създаден за спасението на съзнателни същества, 

само защото страданието може да изчиства грехове. 

Тогава човек може да получи Дафа и да се завърне към Небесните порти. 
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КЪМ ХОРАТА ПО СВЕТА 

 

Вие влязохте в смъртния свят, облечени в човешка плът. 

Хилядите години прераждане бяха, за да дочакате Бога Владетел. 

Болезнено чакахте святата връзка, вашата воля – непоклатима,  

гледайки тихо тревожния свят и как Червеният прилив отслабва. 

Праведният Фа започна да се разпространява и злото вдигна прах. 

Лъжи объркаха ума, правейки трудно да прекрачите прага [на Дафа]. 

Състрадателно спасение е истината. 

Божествените същества въртят Фалуна. 

 

 

 

 

ЗАВРЪЩАНЕТО КЪМ РАЯ Е ДРУГИЯТ БРЯГ 

 

Чакането с векове. 

Копнежът от хилядолетия. 

Божествени същества са дошли в човешкия свят. 

Съзнателните същества ги следват с радост. 

[Божествени същества] разпространяват Фа, за да спасяват хора. 

Лъжите на Червения звяр се разпиляват. 

Истината разсейва объркването и мъглата. 

[Много хора са] спасени и са избегнали катастрофата. 

Със намерение да се практикува Дафа. 

Завръщането към Рая е другият бряг 
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ПЕСНИ ОТ ТУРНЕТО 

 

Изправени пред вятър и прах по целия път, пеем през цялото време.  

Ние помагаме във Фа коригирането на Учителя, пътувайки на дълги разстояния. 

Праведните мисли могат да спасят съзнателните същества. 

Пеенето с висок дух изпраща ударни вълни, карайки облаците да се надигат. 

Изправени пред вятър и прах по целия път, пеем през цялото време. 

Прекосяваме големи езера и минаваме стръмни склонове. 

На изток, запад, юг и север – разпръскваме сладка роса.  

Ние носим Истината, разпространявайки я надлъж и шир. 

Изправени пред вятър и прах по целия път, пеем през цялото време. 

Весела песен, грациозни танци и древни оркестрови инструменти. 

Когато великата завеса се вдигне, разкрива се Небесно царство. 

Божествени същества ни помагат на сцената, да танцуваме и пеем. 

 

 

 

 

КЪМ НОВ ВЕК 

 

Да се създаде светът и отвори небето за изпълнението на великата пиеса. 

Слънцето и Луната на Деветте небеса са декорът. 

Защо след всяко действие има катастрофа? 

То е, за да се смени светът и да се променят небето и земята. 

Небето и земята са съществували дълго и праведната атмосфера е била загубена. 

След създаване, застой и упадък разрушението наближава. 

Дафа може да спаси съзнателните същества. 

Истината отваря вратата към нов век. 
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ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА 

 

Формирането продължи милиарди години. 

Пет хилядолетия на великолепие и смут. 

Историята спря да се развива, 

тъй като е построена въз основа на сътворение и унищожение. 

Не е без надежда.  

Богът Създател не е забравил хората по света. 

Но вие трябва да научите истината сред заблуда. 

Дафа учениците са единствената надежда за спасението на хората. 

 

 

 

 

КАКЪВ Е ТВОЯТ КОПНЕЖ? 

 

Емоцията е мрежа: колкото повече се бориш, толкова повече се затяга. 

Слава и печалба оковават хората в хода на живота им.  

Дълбоко наранен насред привързаности,  

за какво човек копнее истински? 

Животът не е предвиден за съревнование и съперничество. 

Божествата отблъскват опасност и бедствия. 

Този живот е за срещата с Бога Създател. 

Това е, каквото сте търсили с всяко прераждане и във всеки живот. 

 

 

 

 

ПРИЗОВАНИ ОТ БОЖЕСТВЕНОТО ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТ 

ИСТИНАТА  

 

Не чакайте, докато земята се преобърне и потъне. 

Не позволявайте чумата да намери вашата врата. 

Докато световният морал запада, не подхранвайте огъня.  

С възможност за спасение трябва да бъдат онези, които все още имат съвест. 

Божественото не е забравило хората по света. 

Не вярвайте на лъжите на рупора на преследването. 

Божественото е, което призова Дафа учениците да разпространяват истината. 
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ВРАЗУМЯВАНЕ 

 

Не се доверявайте толкова много на онези лъжливи рупори. 

Всяко преследване започва с насаждане на омраза. 

Всички знаят, че Червената партия е злодей. 

Но кръвта на 80 милиона невинни не ви е събудила 

и не е поправила вашето мислене.  

Не живейте покварен и безполезен живот, потопени в културата на Партията. 

Не се въвличайте, когато те раздухват пламъците на преследването. 

Научете истината с разум. 

Фактите ще поразят сърцето ви и ще разтърсят душата ви. 

 

 

 

 

БОЖЕСТВЕНОТО МЕ ПРИЗОВАВА ДА БЪРЗАМ ЗА ВАС 

 

Защо искам да научите истината? 

Повечето хора са дошли от Небесата. 

Да се завърнете на Небесата е вашето желание. 

Корабът на Фа, който спасява света, е вдигнал платна. 

Не пропускайте това, което сте очаквали с хилядолетия. 

Лъжите потулват истината, за да ви объркат.  

Преди да настъпи бедствието, трябва да ви кажа –  

хората по света са жертвените агнета. 

Без значение колко много страдам, аз съм на божествената пътека. 

Божественото е, което ме призовава да бързам за вас. 
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СЪЖАЛЕНИЕТО НЯМА ДА ПОМОГНЕ  

 

Един живот не живее само веднъж. 

Във всеки един живот човек играе роля, 

придържайки се към сюжета на пиесата. 

От едно място на друго, ние минахме през векове. 

Червената династия донесе хаос на света. 

Измамата се е превърнала в доктрина. 

Лъжите мамят хората. 

Помощта на хората за злото предизвиква волята на Небето. 

Мрежата е отворена от едната страна. 

Онези, които се вкопчват в заблудата, ще бъдат изоставени от Божественото. 

Да остане или да си тръгне – всеки решава сам.  

Наближава финалният час. 

Във всеки един живот човек е очаквал Божественото. 

Ако го пропусне, съжалението няма как да помогне. 

 

 

 

 

ДАВАМ ВИ ИСТИНАТА  

 

Хиляди Владетели и безброй Буди са слезли в този свят, 

помагайки на Учителя да спасява хората по света. 

Дафа се разпространява надлъж и шир по света,  

формирайки кармични връзки, без значение богат или беден. 

Хората усъвършенстват състрадание  

и злата Партия ненавижда това. 

Репресиите са често срещани. 

Измамни слова покриват небето. 

За съзнателните същества е трудно да направят разлика. 

Тук ние ви даваме истината.  
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ИЗПЪЛНЯВАМ ОБЕТА 

 

Преди да слезем в света, ние си обещахме един на друг –   

който първи получи Фа, да намери другия. 

Аз ви давам истината, но защо я отхвърляте? 

Колко знаете за Буда Закона на Фалун? 

Недейте безразсъдно да следвате лъжите на преследването. 

Истината е съкровището, което ви носи спасение. 

Аз изпълнявам клетвата. 

Спасявам хора преди бедствието, в надпревара с времето. 

 

 

 

 

ЦЕЛТА НА ЖИВОТА 

 

Дългата река на историята – хиляди вълни.  

Стотиците династии – всяка с различни културни реликви. 

Колко са били великите хора, раздвижили вятъра и облаците? 

Могила от пръст [е останала] да съпровожда героя. 

Кога ще приключат превъплъщението и прераждането? 

Защо обширното небе е толкова величествено? 

Човешките животи са странствали надлъж и шир в очакване на Фа. 

Получете Фа и се върнете в небесата. 

 

 

 

 

КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА? 

 

Сто години човешки живот –за кого сте толкова заети? 

Слава, богатство и чувства към семейството събуждат дълбока тревожност. 

Когато музиката спре и пиесата свърши, кой съм аз? 

Небето не проронва дума, оставяйки ни в объркване. 

Дафа се разпространява навсякъде около вас. 

Научете истината, за да намерите изгубената си посока. 

Ние будим хората, за да могат да разграничат добро от зло 

и да намерят своята истинска същност, да се завърнат в небесата. 
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КОПНЕЖ 

 

Пълната луна е надвиснала в небето.  

Земята, в сребриста светлина, е напълно притихнала. 

Пейзажът ме кара да се зачудя: 

къде съм бил преди векове? 

За какво съм дошъл на този свят? 

Мъдреците казаха, че сме дошли от небесата  

и че Божественото ще ни върне у дома. 

Вярвам, че е истина, 

защото сърцето ми копнее за това. 

 

 

 

 

ПРЕД ОЧИТЕ ВИ 

 

Бродейки из света с векове 

от едно място на друго, прераждайки се, непрестанно. 

Преживявайки земи и океани да сменят местата си през вековете. 

Търсейки Праведния Дао. 

Сега истината е точно пред очите ви. 

 

 

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА МИ КАЖЕ? 

 

Кой може да ми каже 

какъв е смисълът на живота? 

Заети сто години със слава, чувства и богатство,  

после изведнъж болест, старост, празнота. 

Докато бях объркан, дочух песен –  

Божества са дошли в този свят. 

Научете истината и можете да бъдете спасени! 
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ПЕСЕНТА В СЪРЦЕТО МИ 

 

Пея песен от сърце. 

Каква всъщност е целта на човешкия живот? 

С твърде много привързаности и твърде силно чувство за загуба,  

утре може да повторя същата грешка. 

Светецът от легендата дойде. 

Как е името Му? 

Искам да Го попитам за смисъла на живота.  

Искам да намеря своята истинска същност. 

Искам да вървя към светлината, която е посочил Той. 

Искам Той да чуе моята песен. 

 

 

 

 

ПЪТЕКАТА КЪМ РАЯ 

 

Хората по света са главно божества от Рая, 

слезли на този свят в очакване на златния ръкопис. 

Но тъй като смъртният свят е твърде опасен,  

те паднали в бездната, преследвайки слава и богатство.  

Пред кого се врекохте в началото? 

Семейството ви в небесното царство е така загрижено. 

Слава, богатство, чувства и враждебност – накрая всичко е напразно. 

Побързайте да потърсите истината, пътеката към Рая. 
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КОЛКО ТРУДНО Е ДА ВИ СПАСЯ 

 

Божествената пътека води към портите на Рая. 

Колко хора могат да я разпознаят? 

Лъжи са замъглили зрението. 

Хората не вярват, че Божественото е дошло. 

Осемдесет милиона гроба – невинни души. 

Пет хилядолетия цивилизация – хвърлени в огъня. 

Защо не прегледате добре съвестта си? 

Божественото върти Фалуна. 

Дафа учениците проливат кръвта си в праха –  

за доброто на съзнателните същества. 

Колко трудно е да ви спася. 

 

 

 

 

РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ ИСТИННИ ДУМИ 

 

От създаването на Трите сфери са изминали 200 милиона години. 

Небето и земята съществуват отдавна, а годините са трудни за броене. 

Равнини и океани често са сменяли местата си. 

Всяка династия е придобивала нов облик. 

Сътворението на човешкия свят е било, за да се положи път към Рая. 

Но демони рушат човешкия свят, бедствие след бедствие. 

Моралът в света е покварен, но Дафа се разпространява тук. 

То е, за да се спаси космоса преди края на Калпата. 

Всички животи очакват Божественото да ги спаси. 

Дафа учениците разпространяват истинни думи.  
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В ТЪРСЕНЕ 

 

Пропътувал съм целия свят. 

Моето неспокойно сърце все още търси –  

откъде произлиза животът? 

Защо изглежда сякаш хората играят в пиеса? 

Искам да намеря истинския смисъл на живота. 

Човешките същества изобщо не са създадени за слава и богатство. 

Стига да запазим доброта и съвест,  

Божественото няма да ни изостави.  

 

 

 

 

ДА ВИ СПАСЯ ОБРАТНО В НЕБЕСАТА 

 

Изправени пред истината – защо извръщате глава? 

Не е, за да ви откажа от божеството, в което вярвате,  

още по-малко да ви накарам да станете като мен –  

то зависи от това дали имате такава кармична връзка. 

Насред опасност аз спасявам хора, заради своя обет от миналото. 

Вие умолявахте Божественото да ви спаси обратно в Небесата. 

Но сега сте така заблудени, че отхвърляте повика. 

Пътеката, която ви показват Дафа учениците, не ще ви отклони, това е сигурно.  

 

 

 

 

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ПРЕДИ БЕДСТВИЕТО  

 

Не е за нещо в замяна. 

Не е, за да ви направи религиозни. 

Още по-малко е за власт и пари. 

Истината е, каквото не сте предвидили. 

Обръщам се към вас преди бедствието. 

Чуйте ме да изричам истината 

и Сатаната няма вече да ви се усмихва зловещо. 
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КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА? 

 

Някога вие търсихте дълго и упорито. 

Когато бяхте щастливи, се увличахте. 

Когато бяхте угрижени, се жалвахте на Небето и Земята. 

Когато сте заети, нямате никакъв контрол над себе си. 

Пропилявате половината си живот за слава и богатства. 

Има усещане, че сте очаквали някого,  

после то бързо е замъглено от светски тревоги. 

Какъв е смисълът на живота? 

Истината може да отключи паметта на човек. 

 

 

 

 

ЗАБРАВИХТЕ ЛИ СВОИТЕ ОБЕТИ? 

 

Божественото ме помоли да изпея истината. 

Ние вървим по направлявана от богове пътека. 

Макар хората да знаят, че опасностите по света растат,  

те несъзнателно наливат масло в огъня. 

Забравихте ли обета, направен при сътворението? 

Това е вашата надежда да се завърнете у дома.  

 

 

 

 

ИЗЧИСТЕТЕ РЪЖДАТА СИ 

 

Не мислете, че ви моля да ме спасите. 

Не позволявайте лъжите на Червения дявол да продължават да ви контролират. 

Насред опасността просто искам да узнаете истината 

и се надявам, че Божественото ще ви защити. 

Не че ви моля да ме спасите, 

още по-малко се опитвам да ви управлявам. 

Аз просто искам да ви кажа: това, което хората очакваха, вече пристигна в този 

свят. 

Истината може да премахне ръждата от съзнанията на хората. 
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НАДЕЖДАТА ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ У ДОМА 

 

Разхождам се по планинския хребет. 

Звездното небе е високо, далечно и обширно. 

В нощното небе някой пее. 

Превъплъщение и прераждане – хиляди пъти. 

Всички хора идват от небесата. 

Защо слязохте в този свят – забравихте ли? 

Богът Създател не се е забавил  

[да донесе спасение в края на Калпата]. 

Пеещият глас идва от вселената.  

Неговата мелодия ехти между небето и земята. 

 

 

 

 

ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ Е КАТО МОРЕТО 

 

Човешкият свят е като море между безкрайно небе и земя.  

Човешкият живот е като малка лодка, плаваща в обширния океан.  

Насред вълните хората не знаят колко опасен е човешкият свят. 

Между човешкия свят и отвъд съществува стена. 

Толкова много вълни и рифове ви очакват. 

Само истината може да ви помогне да се завърнете у дома.  

 

 

 

 

ОТРЕЗВЯВАНЕ 

 

Колко продължава човешкият живот? 

Пеейки весело и дегустирайки изискани вина,  

неосъзнаващи, че бедствието наближава,  

хората по света все още се суетят наоколо. 

Рождението и старостта са временни. 

Истината е точно до вас. 

Свещеният Крал е дошъл в света. 

Ако [шансът] бъде пропуснат, съжалението ще е съкрушително. 
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ОЧАКВАЙКИ СПАСЕНИЕ ОТ БУДА 

 

Бедствието настъпи. 

Хората не го съзнават.  

Не е твърде късно да научите истината –  

Червеният прилив се надигна, за да донесе хаос в света. 

Изтрийте печата на Червения звяр 

и ще бъдете предпазени от Божественото,  

очаквайки спасение от Буда. 

 

 

 

 

ЗА КАРМИЧНИТЕ ВРЪЗКИ  

 

В обширното море от хора е трудно да се срещнете. 

Случайно срещната усмивка идва от кармична връзка. 

Успокойте своето съзнание и чуйте истината. 

Чакали сте тези думи с хилядолетия. 

Носещият спасение Дафа се разпространява в света. 

Всяка дума от небесните тайни е истина. 

 

 

 

 

ИСТИНАТА 

 

Може ли все още да отключите паметта си? 

Обетът отпреди идването в този свят все още ли е там? 

Прераждане след прераждане ние всички очаквахме Божественото. 

Божествата са пристигнали отдавна, просто това е било скрито. 

Хората по света, всички са заети със слава и богатство. 

Вярващите в лъжите на ККП дори боготворят Червения звяр. 

Истината ще отключи вашата памет  

и ще разберете защо по света има толкова много бедствия,  

както и защо Дафа учениците искат да разпространят истината. 

След като се събудите, ще откриете себе си и ще избегнете унищожението. 
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 Бележки на преводача 

1. „Той“ в тази поема се отнася до бившия генерален секретар на ККП Дзян. 

2. Виж бележка 1. 

3. Основно за традиционната китайска култура, концепцията да бъдеш 

„син/дъщеря“ (сяо 孝) включва неизменна всеотдайност към родителите, 

на които човек е задължен от рождение.  

4. Китайски термин, използван за безпринципни хора, които ще се унижат 

да работят за Партията срещу нищожно заплащане, като например да 

публикуват про-партийни изказвания в онлайн форуми. 

5. Отнася се до оттегляне от трите комунистически организации, към които 

обикновено се присъединяват китайските граждани, а именно ККП, 

Китайската комунистическа младежка лига и Младите пионери на ККП. 


