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Εν ελλείψει Χαλινών (10 Φεβρουαρίου 2004)
∆ιαµέσου Του Υπογαστρίου (10 Μαΐου 2004)
Αναζητώντας (19 Ιουλίου 2004)
Μια Ένδειξη Ανταπόκρισης (19 Ιουλίου 2004)
Ξεµωραµένος (20 Ιουλίου 2004)
Η Κόκκινη Παλίρροια Εξαφανίζεται (19 Οκτωβρίου 2004)
Μην Φιλονικείς (3 Ιανουαρίου 2005)
Οι Νέοι Άνθρωποι Της Τανγκ (5 Φεβρουαρίου 2005)
Η Προσέγγιση Στην Καλλιέργεια (21 Μαρτίου 2005)
Μια Σκέψη (10 Απριλίου 2005)
Προβλήµατα (22 Μαΐου 2005)
Αποσύρσου Να Επιζήσεις (5 Ιουλίου 2005)
∆ίχως ∆ιαφυγή (11 Αυγούστου 2005)
Η ∆ιάλυση (15 Αυγούστου 2005)
Όλως Για Αυτήν Την Μέρα (18 Σεπτεµβρίου 2005, Φεστιβάλ Μέσο-Φθινοπώρου)
Σαθρός (4 Οκτωβρίου 2005)
Γιατί Αφθονούν Οι Καταστροφές; (9 Οκτωβρίου 2005)
Ο Κόσµος Ξαναφτιαγµένος (22 Νοεµβρίου 2005)
Φευγαλέες Ματιές Καλοσύνης (29 Νοεµβρίου 2005)
Παρακολουθώντας Το Σεν Γιουν (21 Ιανουαρίου 2006)
Εισερχόµενος Σε Ιερή Κατάσταση Νου (6 Απριλίου 2006)
Στην Αρχική Κατάσταση (3 Ιουνίου 2006)
Θεϊκοί Στον Κόσµο (22 Ιουλίου 2006)
Ποιος Πραγµατικά Τον Γνωρίζει; (17 Αυγούστου 2006)
Ακολουθώντας Τον ∆άσκαλο (15 Νοεµβρίου 2006)
Το Τέλος Της Κάλπα (22 ∆εκεµβρίου 2006)
Μην Προδίδεις Την Συνείδηση Σου (30 Ιανουαρίου 2007)
Μια Νέα Χιλιετία (Ιούλιος, 2007)
Ακόµα Πιο Όµορφοι (17 Οκτωβρίου 2007)
Η Αλήθεια Μπορεί Να Σ’ Ελευθερώσει Από Ανησυχίες (25 Οκτωβρίου 2007)
Για Να Σώσεις Τον Κόσµο (15 Μαΐου 2008)
Ο Φα Ανανεώνει Τον Κόσµο (30 Αυγούστου 2008)
∆ρακόντειες Πηγές (10 Οκτωβρίου 2008)
Είµαστε Πάτσι (Οκτώβριος, 2008)
Σώζοντας Το Σύµπαν (11 Νοεµβρίου 2008)
Σεν Γιουν (18 ∆εκεµβρίου 2008)
Κρατώντας Τον Τροχό (10 Ιανουαρίου 2009)
Αντικαθιστώντας Την Γη (17 Ιανουαρίου 2009)
Πίνοντας Το Ρόφηµα Του Λύκου (1 Ιουλίου 2009)
Το Τέλος Του Κόκκινου Ρεύµατος (18 Οκτωβρίου 2009)
Σε Περιστροφή Ξανά (1 ∆εκεµβρίου 2009)
Τι Είναι Ο Κινέζικος Πολιτισµός (1 Ιανουαρίου 2010)
Το Γιν & Γιανγκ Αντεστραµµένο (2010)
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Επανορθώνοντας Τον Φα (23 Απριλίου 2010)
Μισοξαπλωµένος Στο Υπόστεγο (18 Ιουλίου 2010)
Περιφρονώ (4 Οκτωβρίου 2010)
Άτιτλο (5 Οκτωβρίου 2010)
Για Τους Ανθρώπους Του Κόσµου (22 Ιανουαρίου 2011)
Στο ∆ρόµο Κατά Τη ∆ιάρκεια Περιοδείας (11 Απριλίου 2011)
Επίσκεψη Στους Κόκκινους Βράχους (11 Απριλίου 2011)
Ατενίζοντας Τα Βουνά (11 Απριλίου 2011)
Ποιος Είναι Σωστός, Ποιος Είναι Λάθος (16 Μαΐου 2011)
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Ο Καθένας Πρέπει Να ∆ιαλέξει Μεταξύ Καλού Και Κακού (Απρίλιος 2006)
Η Επιλογή (30 Απριλίου 2006)
Μια Ευκαιρία Εν Ριπή Οφθαλµού (2 Μαΐου 2006)
Ποιος Είµαι; (2006)
Συµπόνια (2006)
Γιατί Την Απορρίπτεις; (2006)
Αναζήτησε Την Αλήθεια (2006)
Κάθε Ζωή Ήταν Για Τη Ζωή Αυτή (10 Ιουνίου 2007)
Η Τιµή ∆εν Επιτρέπει Να Κοιτάζω Πίσω (21 Ιουνίου 2007)
Είναι Το Θείο Που Σώζει Ανθρώπους (21 Ιουνίου 2007)
Για Την Ανακούφιση Των Ανησυχιών Σου (21 Οκτωβρίου 2007)
Αφύπνιση (26 Οκτωβρίου 2007)
Μόνο Η Αλήθεια Μπορεί Να Σώσει (26 Οκτωβρίου 2007)
Μάθε Την Αλήθεια (29 Οκτωβρίου 2007)
Γνωρίζουµε (1η Νοεµβρίου 2007)
Μην Με Κάνετε Να Λυπηθώ Για Σας (2007)
Για Ποιον Είµαστε; (2007)
Τραγουδώ Για Σένα (2007)
Αρπαγµένη Ή Χαµένη Σε Μια Σκέψη (7 Φεβρουαρίου 2008)
Το Νου Σου (27 Απριλίου 2008)
∆είχνοντας Σας Ένα Μονοπάτι Ελπίδας (25 Ιουνίου 2008)
Όλοι Ήρθαν Για Τον Φα (15 Ιουνίου 2008)
∆ιαχέοντας Γλυκιά ∆ροσιά (18 Ιουνίου 2008)
Άσε Τη Λογική Να Κυριαρχήσει (30 Ιουλίου 2008)
Μην ∆ιστάζετε Πια (2008)
Αφυπνισµένος (2008)
Ο Όρκος προς το Θείο Θα Εκπληρωθεί (2008)
Η Αλήθεια ∆ιαδίδεται (2008)
Η Αλήθεια Είναι Το Καθοδηγητικό Φως (9 Φεβρουαρίου 2009)
Αναµένοντας Τον Φα (20 Φεβρουαρίου 2009)
Η Επιλογή Κάποιου(24 Φεβρουαρίου 2009)
Ποτέ Μην Χάνετε Την Πορεία (14 Μαρτίου 2009)
Ποιος Μπορεί Να Το Αποκτήσει; (21 Μαρτίου 2009)
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Ξεχώρισε Το Καλό Από Το Κακό (3 Απριλίου 2009)
Γαλήνια Ρίξε Μια (6 Απριλίου 2009)
Ποια Πλευρά Να ∆ιαλέξεις (8 Απριλίου 2009)
Το Καθοδηγητικό Φως (16 Απριλίου 2009)
Υπάρχει Ελπίδα (12 Ιουνίου 2009)
Πίσω Στις Πύλες Του Ουρανού (28 Ιουνίου 2009)
Στους Ανθρώπους Του Κόσµου (10 Αυγούστου 2009)
Επιστρέφοντας Στα Ουράνια, Η Άλλη Όχθη (11 Αυγούστου 2009)
Τραγούδια Της Περιοδείας (24 Αυγούστου 2009)
Καθοδηγώντας Σε Ένα Νέο Αιώνα (13 Νοεµβρίου 2009)
Η Μόνη Ελπίδα (2 Ιανουαρίου 2010)
Τι Λαχταράς; (10 Ιανουαρίου 2010)
Κάλεσµα Από Το Θείο Η ∆ιάδοση Της Αλήθειας (3 Απριλίου 2010)
Ισιώνοντας (21 Μαρτίου 2010)
Το Θείο Με Καλεί Να Βιαστώ Για Εσάς (3 Απριλίου 2010)
Η Λύπη ∆εν Θα Βοηθήσει (6 Απριλίου 2010)
∆ίνοντας Σας Την Αλήθεια (6 Μαΐου 2010)
Εκπληρώνοντας τον Όρκο (16 Αυγούστου 2010)
Ο Σκοπός Της Ζωής (18 Αυγούστου 2010)
Ποιο Είναι Το Νόηµα Της Ζωής; (10 Σεπτεµβρίου 2010)
Λαχτάρα (6 Νοεµβρίου 2010)
Μπροστά Στα Μάτια Σου (24 Νοεµβρίου 2010)
Ποιος Μπορεί Να Μου Πει; (26 Νοεµβρίου 2010)
Το Τραγούδι Στην Καρδιά Μου (2010)
Το Μονοπάτι Προς Τα Ουράνια (2010)
Πόσο ∆ύσκολο Να Σας Σώσω (2010)
∆ιαδίδοντας Αληθινά Λόγια (2010)
Αναζητώντας (2010)
Σώζοντας Σε Πίσω Στα Ουράνια (2010)
Καλώντας Σε Πριν Την Καταστροφή (1η Μαρτίου 2011)
Ποιο Είναι Το Νόηµα Της Ζωής; (22 Μαρτίου 2011)
Έχεις Ξεχάσει Τους Όρκους Σου; (22 Απριλίου 2011)
∆ιώξε Την Σκουριά Σου (28 Απριλίου 2011)
Η Ελπίδα Της Επιστροφής Στο Σπίτι (3 Μαΐου 2011)
Ο Επίγειος Κόσµος Είναι Σαν Θάλασσα (9 Μαΐου 2011)
Λογικεύσου (15 Μαΐου 2011)
Αναµένοντας Την Σωτηρία Του Φο (16 Μαΐου 2011)
Μιλώντας Για Καρµικούς ∆εσµούς (18 Μαΐου 2011)
Η Αλήθεια (∆ιορθώθηκε στις 18 Μαΐου 2011)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

4

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΧΑΛΙΝΩΝ
Πολυτέλεια και εορτασµός — ο µοντέρνος κόσµος
Συνεπαρµένος από δαίµονες, υστερικά χορεύοντας,
που όλα οδηγούν στην εξαχρείωση
Αφηµένος στην δαιµονική φύση, µακριά από το θείο
Μετά την είσοδο στην Κόλαση, δεν υπάρχει ελπίδα διαφυγής

∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΥ
Το αλκοόλ είναι ναρκωτικό που περνά από το υπογάστριο
Άπαξ και εξαρτηµένος, δύσκολα το εγκαταλείπεις
Ένα κύπελλο ίσως ν’ ανακουφίζει τις ανησυχίες
Όµως δέκα κύπελλα προκαλούν το µειδίαµα των δαιµόνων

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
Ο ανθρώπινος κόσµος είναι σαν λαβύρινθος,
∆οκιµασίες απλώνονται κατά µήκος όλου του δρόµου
Ήσασταν όλοι Βασιλιάδες άνωθεν, πριν κατεβείτε.
Αναζητώντας,
Ήρθατε στον κόσµο για τον Φα.
Προσπαθήστε να προοδεύσετε στην καλλιέργεια,
Μην καθυστερείτε τα βήµατα της επιστροφής.
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ΜΙΑ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Γεννηµένος µέσα στον πόνο,
Ήταν οι τσέπες σου ακόµα άδειες κατόπιν δεκαετιών.
Μόλις έλαβες τον Φα, ανυψώθηκες.
Βιάσου,
Κάνε καλά τα Τρία Καθήκοντα,
Σώσε όλα τα όντα,
Επέστρεψε σπίτι και µην επιβραδύνεις τα βήµατα σου.

ΞΕΜΩΡΑΜΕΝΟΣ

Η ζωή είναι µικρή,
Απλά µια σύντοµη παραµονή στο πανδοχείο.
Μην ξεχνάς τον όρκο σου πριν κατέλθεις εδώ,
Αν διστάσεις στο µονοπάτι εξαιτίας
φήµης, συµφερόντων, συναισθηµάτων και εκδίκησης,
Πότε θα αφυπνιστείς και θα γυρίσεις σπίτι σου;
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Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

Η Κόκκινη Παλίρροια είναι στο µοιραίο τέλος της
Τα λουλούδια της µαραµένα και πεσµένα
Εκφυλισµός, θεόσταλτες καταστροφές,
και δυστυχία απ’ το Κόµµα.
Αναίσχυντη συµπεριφορά για δύναµη,
Ρίσκα που παίρνουν οι άπληστοι αξιωµατούχοι του.
Καλές σκέψεις δεν βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων,
Μεγαλύτερη καταστολή προκαλεί µεγαλύτερη έχθρα.
Για αυτούς που ακόµα διώκουνε,
Η έρευνα θα είναι αµείλικτη.

ΜΗΝ ΦΙΛΟΝΙΚΕΙΣ

Μην φιλονικείς όταν οι άλλοι φιλονικούν µαζί σου
Καλλιέργεια είναι το να κοιτάς µέσα σου για την αιτία
Το να θέλεις να εξηγήσεις απλά τροφοδοτεί την προσκόλληση
Ευρύτητα πνεύµατος, δίχως προσκολλήσεις,
φέρνει αληθινή επίγνωση
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΑΝΓΚ

Κοµψές στολές και χοροί όλο χάρη
Μαγευτική µουσική και τυµπανίσµατα
Οι αρχαίοι τρόποι επανεµφανίζονται
Η αναβίωση της Κίνας είναι καθοδόν

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

∆εν αποµονωνόµαστε σε ναούς ή βουνά
Είµαστε φοιτητές, γεωργοί και εργάτες οµοίως
∆ουλεύοντας κατευθείαν στις καρδιές µας, καλλιεργούµε τον Φα
Αγνοί λωτοί στον επίγειο κόσµο δεν µπορούν να µολυνθούν

ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ

Το εγκόσµιο και το ιερό, ένα ποταµάκι τα χωρίζει
Εµπρός ή πίσω, δύο διαφορετικά βασίλεια
Εισέλθετε στον ναό στο δάσος
Ένα βήµα και φτάσατε στον ουρανό
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κλείνω τα µάτια και λαγοκοιµάµαι
για να αποκοπώ απ’ όλα εδώ τα προβλήµατα
Μόλις ξυπνώ, ατελείωτα πράγµατα παρουσιάζονται
Ούτε ο ουρανός ούτε κι η γη µπορεί
να εµποδίσει την πορεία µου της Επανόρθωσης του Φα
Όµως οι ανθρώπινες καρδιές των µαθητών µπορούν

ΑΠΟΣΥΡΣΟΥ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙΣ

Ήσυχα παρατηρώ όλον τον κόσµο
Ποτέ δεν έχουν πάψει τα πράγµατα ν’ αλλάζουν
Η ανθρώπινη ζωή είναι σαν δράµα ή όνειρο
Ξεµωραµένοι είναι όσοι χαµένοι στον λαβύρινθο
Οι παράφρονες οπαδοί [του ΚΚΚ] ενεργούν τρελά
Ο Φα τώρα αλλάζει
Μία σκέψη, να παραιτηθείς ή να παραµείνεις [µέλος του ΚΚΚ]
Καθορίζει την µοίρα σου: επιβίωση ή αφανισµός
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∆ΙΧΩΣ ∆ΙΑΦΥΓΗ 1

Μανιωδώς προς την πίσω πόρτα
Επέλεξε τον χώρο απορριµµάτων για διαφυγή
[Κι όλα επειδή]
Φοβήθηκε να δει το «Το Φάλουν Ντάφα είναι καλό»
Ανίκανος να ανατρέψει τον Ντάφα
Φοβισµένος να αντιµετωπίσει την αλήθεια
Έσπευσε να διαφύγει
Τα Εννέα Σχόλια εξέπληξαν τον κόσµο
κατά πολύ σαν έκρηξη
Το Σατανικό Κόµµα έχει φτάσει στο τέλος του

Η ∆ΙΑΛΥΣΗ

Ο κεραυνός κροτεί
Η βροχή πέφτει ακόµα
Ο Ουρανός κι η Γη περιστρέφονται,
Το Σατανικό Κόµµα υπό εκκαθάριση
Το ενός αιώνα Κόκκινο Κτήνος,
θα χαθεί ξαφνικά
Ο ουρανός θα καθαρίσει,
όταν περάσει η καταιγίδα
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ΟΛΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΡΑ

Πέραν χρόνου και τόπου σθεναρά Επανορθώνω τον Φα
Παρ’ όλες τις τεράστιες δοκιµασίες η θέληση µου ποτέ δεν λυγίζει
Εν µέσω µανιασµένου κακού, ποτέ δεν χάνω τον δρόµο µου
Όταν οι µαθητές περπατούν ορθά το µονοπάτι του Ντάφα
Το φως τους λαµπρύνει τον κόσµο, καθαρίζοντας τελείως το κακό
Φιλόπονοι µαθητές – άνθη δαµασκηνιάς σε χειµωνιάτικη παγωνιά
Οι αιώνες κακουχιών ήταν όλως για αυτήν την µέρα

ΣΑΘΡΟΣ2

Τρελός, δίχως λογική
Σατανικός µα δίχως κότσια
∆ιώκοντας καλούς ανθρώπους, δίχως ντροπή
Καλεσµένος σε κρατικό επίσηµο γεύµα
Έβγαλε τη χτένα του
και ξέσπασε σε τραγούδι
Ακόρεστες επιθυµίες τον οδηγούν σε λάγνες υποθέσεις
Ξεπουλώντας την χώρα, απασχοληµένος στο κυνήγι γυναικών
Αποκρουστικός—
Τέτοια η διαφθορά του
Η µοίρα του—
Καταδικασµένος σε θάνατο
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ΓΙΑΤΙ ΑΦΘΟΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ;

Πότε οι καταστροφές,
οι απ’ τον ουρανό ή τον άνθρωπο,
θα τελειώσουν;
Πόσο γνωστή είναι η αιτία τους;
Τυφώνες, τσουνάµια και σεισµοί
Είναι ανταµοιβές για την έλλειψη αρετής των όντων
Φιλανθρωπία, ευσέβεια, ευπρέπεια ή πίστη
∆εν υπάρχουν, εξαιτίας της αλλαγής στις καρδιές των ανθρώπων
Όλοι επιταχύνουν την ηθική κατάπτωση
Καταστροφές κάθε είδους θα µπορούσαν να χτυπήσουν κάθε στιγµή

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΞΑΝΑΦΤΙΑΓΜΕΝΟΣ

Επανορθώνοντας το στερέωµα, ξαναφτιάχνοντας τον κόσµο
Στρώση επί στρώσης, διασπώ την αντίσταση
Η Επανόρθωση του Φα δεν σχετίζεται µε το ξέπλυµα παλιάς βρωµιάς
Αφοµοιώσου και ανανεώσου για να εισέλθεις στον µεγάλο νέο Κόσµο
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ΦΕΥΓΑΛΕΕΣ ΜΑΤΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ

Αν και µια κακή οµίχλη παραµένει ακόµα πάνω απ’ την Κίνα
Συναίσθηση για τον Ντάφα εξαπλώνεται σε κάθε σπίτι
Ζωές σώζονται, ο νους σταδιακά αφυπνίζεται
Σε εγρήγορση, αστυνοµία και πολίτες παύουν να εµποδίζουν
Οι µάζες γνωρίζουν πως το κακό Κόµµα είναι τελειωµένο
Όλως µιλάνε για τις σκληρές και κακές πράξεις του ΚΚΚ
Οι αµαρτωλοί και ο επικεφαλής τους αναζητούν διέξοδο
Παραδοσιακοί τρόποι επιστρέφουν να Επανορθώσουν την Κίνα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΕΝ ΓΙΟΥΝ

Η αυλαία ανοίγει και υπάρχει παράδεισος
Θεοί, Φο, Μποντισάτβες, ευοίωνα σύννεφα
Μεγαλοπρεπή όργανα ξεκινούν τη θεϊκή µουσική
Κορδέλες φτερουγίζοντας, ουράνιες παρθένες χορεύουν
Βάτζρα, Άρχατ και ουράνιοι βασιλιάδες είναι παρόντες
Το φόντο είναι σαν ουράνιο τόξο, η ενέργεια µεγαλοπρεπής
Το ευσπλαχνικό φως του Φα µαλακώνει τις καρδιές του ακροατηρίου
Ισχυρό ενεργειακό πεδίο, 5.000 έκπληκτα µάτια
Μοιάζει περισσότερο µε όνειρο παρά µε παράσταση
Είναι ένα βασίλειο όπου τα θεϊκά όντα βρίσκονται ακριβώς δίπλα
Οι άνθρωποι αισθάνονται ευγνώµονες για το ταξίδι, σαν µόλις σωσµένοι
Η αναµονή για την παράσταση του επόµενου έτους φαίνεται σκληρή
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΙΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΥ

Οι πλαγιές καλυµµένες µε άφθονο χορτάρι
Οι αίθουσες και τα υπόστεγα µεγαλοπρεπή
«Βρίσκοµαι εδώ στη θεϊκή χώρα»
Ο νους αδειάζει και ευγενικές σκέψεις ανέρχονται
Αρµονικές κωδωνοκρουσίες του αέρα αντηχούν απαλά
Ο καπνός του θυµιάµατος ίπταται
Κάποιος καθυστερεί, ξεχνώντας το σπίτι, απρόθυµος να φύγει
«Αν δεν ασκήσω καλλιέργεια τώρα, πότε;»

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Αληθινό Σώµα Του είναι νεανικό µε απεριόριστη διάρκεια ζωής
Πέρα από κάθε τόπο και χρόνο, κυβερνά Κοσµικούς νόµους
∆ιδάσκει την Οδό του Ουρανού για να διασώσει το στερέωµα
Μόνος Του έχει βαστάξει τα καρµικά χρέη όλων των όντων
Τα άφθονα χρέη µορφοποίησαν τεράστιες δοκιµασίες
Τα µαλλιά Του γκριζάρισαν και το σώµα Του τραυµατίστηκε
Όταν η Επανόρθωση του Φα εκπληρωθεί,
Ο Θεϊκός εαυτός Του θα φανερωθεί
Η απέραντη χάρη Του θα προκαλέσει δέος στις ∆έκα Κατευθύνσεις
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ΘΕΙΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι µαθητές του Ντάφα προέρχονται από βασίλεια ψηλά
Ωστόσο πόσοι απ’ αυτούς τους ιερούς µαθητές υποµένουν δοκιµασίες!
Ο ∆άσκαλος έχει διδάξει τον Ντάφα για την διάσωση ανθρώπων
Όλοι χρησιµοποιούν τις ικανότητες τους για να τελειώσει η συµφορά
Ακολουθώντας τον ∆άσκαλο στην διάσωση των όντων του κόσµου
Όλοι θα επιστρέψουν στις επικράτειες τους όταν ολοκληρωθεί η αποστολή

ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ;

Είναι ο Άγιος, αν και φοράει ανθρώπινο σώµα
Ο Ουρανός κι η Γη υποτάσσονται µπροστά Του
Κοιµώµενος, µοιάζει ο Άρχοντας όλων των θεϊκών
Ξυπνητός, είναι εν µέρει άνθρωπος
Κι αν και τρώει γήινο φαγητό
Οι λέξεις του ξαφνιάζουν ακόµα και θεούς
Ο Κοσµικός τροχός περιστρέφεται µε εντολή Του
Η ενάρετη ενέργειά του προκαλεί σε όλες τις ψυχές δέος
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ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ∆ΑΣΚΑΛΟ

Μεγάλες, ισχυρές µορφές,
έχουν συγκεντρωθεί για το Μεγαλοπρεπές Ρεύµα
Προσλαµβάνοντας διαφορετικές κοινωνικές θέσεις,
και διαφορετικές ενασχολήσεις
Οι µαθητές του Ντάφα είναι ένα σώµα
Ακολουθώντας τον ∆άσκαλο στην Επανόρθωση του Φα
∆ουλεύοντας εναντίον απαίσιων κυµάτων

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠΑ

Ουράνια σώµατα επαναδιευθετούνται
∆ιότι ο κόσµος αποκάλυψε την παρακµή του
∆ιότι οι καταστροφές ήταν κοντά
∆ιότι όλα τα θεία όντα θρηνούσαν
Όταν ο Μέγας Άρχοντας είχε τη σκέψη:
«Εξάγνισέ τους και αναδηµιούργησε τους»
Όλων των ζωών οι καρδιές κρέµονται από µία χάντρα – τον πλανήτη Γη
Θα πετύχαινε ή θα αποτύγχανε η Επανόρθωση του Φα;
Ως παρέµβαση, η Παλαιά ∆ύναµη κανόνισε
Του Κόκκινου Κτήνους την έγερση σ’ αυτή τη χάντρα του Κόσµου
Μόλις συµπληρωθεί ο αριθµός που είναι για να σωθεί
Το κακό θα καταστραφεί ολοσχερώς επί τόπου
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ΜΗΝ ΠΡΟ∆Ι∆ΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΣΟΥ

Ενώ ζεις σ’ αυτόν τον ανθρώπινο κόσµο
∆εν πρέπει να προδίδεις τη συνείδησή σου
Το αν είσαι καλός ή κακός καθορίζει το µέλλον σου
Με κανέναν τρόπο µην ενισχύεις το αχρείο κόµµα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ

Η εξάπλωση του Ντάφα εξέπληξε όλα τα βασίλεια
Σκεβρωµένες αξίες και διεστραµµένα δόγµατα
υποχωρούν µπροστά του, µην αφήνοντας ούτε ίχνος
Ξαφνικά το κακό Κόµµα κι η λατρεία του καταρρέουν
Το Φάλουν επιφέρει την νέα χιλιετία

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΙ

Επισκιάζουµε τα άλλα άνθη, αν και δεν θα συναγωνιστούµε
Στο δριµύ ψύχος, µόνο εµείς αναδύουµε αυτό το άρωµα
∆έκα χρόνια µανιωδών ανέµων προσπάθησαν να σπάσουν τα κλαδιά µας
Τώρα ο ουρανός καθαρίζει
Και το χιόνι στα κλαδιά λιώνει
Τα άνθη δαµασκηνιάς γεµίζουν την αυλή
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Σ’ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Πότε θα πάψουν οι πάλες της ζωής
Πλούσιος ή φτωχός τόσο προσωρινό όσο το φθινοπωρινό φύλλωµα
Γιατί ήρθαν όλες οι ζωές στον κόσµο αυτόν;
Η αλήθεια θα σ’ ελευθερώσει από ανησυχίες

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κάνε γνωστή την αλήθεια και ξεφορτώσου τα κακά πνεύµατα
∆ιέδωσε τα Εννέα Σχόλια και το κακό Κόµµα θα ξεθωριάσει
Σώσε τους ανθρώπους του κόσµου µε ορθές σκέψεις
Ξεσκέπασε τα ψέµατα και ξεκλείδωσε τις καρδιές των ανθρώπων
∆εν πιστεύουµε ότι οι συνειδήσεις δεν µπορούν να επιστρέψουν

Ο ΦΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Καθώς ο ήλιος βγαίνει, λαµπρά σύννεφα κι ακτίνες γεµίζουν τον ουρανό
Κοιτάζω τη δύση της σελήνης στην πρωινή οµίχλη
Ένας αιώνας Κόκκινης Μάστιγας οδηγείται στο τέλος απ’ τον Ντάφα
Όσα δεν πιστεύονται θα αποκαλυφθούν
Η αληθινή πραγµατικότητα θα κάνει µεγαλοπρεπή εµφάνιση
Ανανεώνοντας τον κόσµο, και ξεκινώντας µια νέα εποχή
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∆ΡΑΚΟΝΤΕΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

Απλά ένα βήµα ακόµα κι έχεις εισέλθει στον Παράδεισο
Η ενάρετη ενέργεια του αχανούς Κόσµου λάµπει παντού
Η καµπάνα και το τύµπανο του Φα καθαρίζουν το κακό και την βρωµιά
Εδώ βρίσκεται η πηγή του ενάρετου Φα και των ορθών γραφών
∆ροσερή αύρα περνά κι οι αρµονίες του ανέµου πάλλονται
Ο καπνός του θυµιάµατος µεταµορφώνει ανυπότακτα κατώτερα όντα
Τεράστιος αριθµός θείων όντων προστατεύουν τον Ντάφα
Ένας ναός ανοίγει δρόµο, χιλιάδες ακόµη θα έρθουν

ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΑ

Μόλις το κεφάλι του Κόκκινου ∆ράκου τεµαχιστεί,
η ουρά του κοπεί και τηγανιστεί,
το κρέας τσιγαριστεί,
Ποια λάµια στην κόλαση Αβίσι
∆εν θα ήθελε να φάει κάθε κοµµάτι;
Ένας αιώνας τρέλας
Μάχες εναντίον ουρανού και γης
Μία οµάδα αρνησίθρησκων
Όταν το Κόκκινο Κτήνος αποσυντεθεί,
Οι ανησυχίες στις καρδιές όλων των ζωών θα διαλυθούν
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ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Η εκτεινόµενη ως τα ουράνια Στήλη του Φα κηλιδώθηκε απ’ τη διάβρωση
Οι Βασιλιάδες κι οι Άρχοντες του κάθε σύµπαντος έχουν γίνει γέροι κι αδύναµοι
Η µία σκέψη Του να αναδηµιουργήσει τον αχανή Κόσµο ταρακούνησε τα ουράνια
Η αδαµάντινη θέλησή Του διέκοψε την αδυσώπητη παλίρροια της παρακµής

ΣΕΝ ΓΙΟΥΝ

Τραγούδι και χορός στη σκηνή,
που εκπλήσσουν ουρανό και γη.
Πνευστά και έγχορδα στην ορχήστρα,
σαν τον καλπασµό χιλιάδων αλόγων.
∆ιαλύοντας την Παλαιά ∆ύναµη,
ανατρέποντας το Κόκκινο Συνονθύλευµα.
Η γλυκιά δροσιά της Συµπόνιας
φέρνει άνοιξη σε ουρανό και γη.
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ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ

Κρατώντας τον τροχό µε τους βραχίονες γύρω του
Στέκοµαι δεσπόζοντας ανάµεσα σε ουρανό και γη
Κοιτώντας κάτω τον ανθρώπινο κόσµο
Ο πλανήτης γη µοιάζει µε µικροσκοπική µπαλίτσα
Τα Τρία Βασίλεια κάτω απ’ τα πόδια µου
Οι άνθρωποι του κόσµου στην σκόνη
Τι το δύσκολο έχει η υπέρβαση του κόσµου;
Οι µαθητές το βρίσκουν δύσκολο ν’ αποκοπούν από προσκολλήσεις

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΗ

Η µεγαλοπρεπής δύναµη της Επανόρθωσης του Φα πλησιάζει
Και τα καλά νέα διαδίδονται
Η µεγάλη κόκκινη σφραγίδα του ΚΚΚ παρασύρεται από την Θεϊκή Χώρα
Μόλις ο θάνατος του κακού καθεστώτος προκληθεί από το ρεύµα
Η άνοιξη θα επιστρέψει στην Κίνα και τα λουλούδια θα ανθίσουν

22

ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ

Η κουλτούρα του κακού Κόµµατος
Αντιβαίνει στον Τρόπο του Ουρανού
Εµποτισµένοι εκ γενετής
«Ανατρέφεστε απ’ την Μητέρα – Κόµµα»
Θα έπρεπε να ντρέπεται κάποιος,
γεµάτος µ’ αυτές τις διεστραµµένες ιδέες
η ζωή δεν είναι το να είσαι υιικός3 στο Κόµµα
Κλοπή, απάτη, λαγνεία, πάλη –
ο κοµµουνιστικός φονιάς
Μην ξεπουληθείτε σαν την «Ταξιαρχία της Πενταροδεκάρας»4
Οι άσχηµες πράξεις του µυστικού πράκτορα
ντροπιάζουν τους συµπατριώτες του
[Αν θεωρείτε ακόµα τον εαυτό σας
υιό της Μητέρας-Κόµµατος]
οι δαίµονες χαµογελούν µοχθηρά
µε την κάθε σκέψη και πράξη σας
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το Κόκκινο Ρεύµα ξεθωριάζει στο τέλος της µέρας, τέλος η παράσταση
∆ιαφθορά και παρακµή ήταν το πρελούντιο
Άνθρωποι γεµάτοι µνησικακία, το κακό καθεστώς πέφτει
Καταστροφές συµβαίνουν σ’ όλη τη χώρα
Αδύνατο να αναβιώσει το Κόµµα
Ο λαός ξυπνάει κι υπάρχει δικαιοσύνη
Κι οι Τρεις Αποσύρσεις5 συνεπάγονται το τέλος του Κόµµατος
Με συλλογική προσπάθεια, ο αρχαίος πολιτισµός αρχίζει εκ νέου

ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΞΑΝΑ

Το Φάλουν περιστρέφεται ξανά
Βουνά και θάλασσες άλλαξαν
Οι άνθρωποι ανακτούν καλές σκέψεις
Οι παραδόσεις αναβιώνουν
Όλη η αλήθεια για τον κόσµο αποκαλύπτεται
Φο, Τάο και Θεότητες ανάµεσα στο πλήθος
Ξεριζώνουν κακές σκέψεις για να Επανορθώσουν τον νου των ανθρώπων
Όλως για την εκπλήρωση της µεγαλοπρεπούς µου επιθυµίας
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκστρατείες διώξεων διαδοχικά
Ένα ίχνος αίµατος, µια αιµατώδης µυρωδιά
Η αφρόκρεµα του πολιτισµού κατεστραµµένη
Πολιτιστικοί θησαυροί αφανισµένοι απ’ την «Πολιτιστική Επανάσταση»
Οι αξίες κι η ιστορία της τελευταίας γενιάς, διαστρεβλωµένα
Το Κόµµα διαποτίζει τους ανθρώπους µε ψέµατα κατά βούληση
Τα κίνητρα του είναι ξεκάθαρα
Τα λειτουργικά συστήµατά του επιµελέστατα κι ακονισµένα
Ποιος έκανε λάθος υπολογισµούς
και εισήγαγε το κοµµουνιστικό κόµµα;
Ο άνθρωπος είναι το αριστούργηµα του Θεού
Κι όχι στρατός απογόνων του Κόκκινου ∆ράκου
Η «Κίνα» δεν είναι το «ΚΚΚ»
Μην παραπλανείτε το κοινό
Η Κουλτούρα του Κόµµατος είναι ένα κακό σύστηµα
Η Κίνα έχει 5.000 χρόνια θεµελίωσης ως προετοιµασία
Κι εκεί βρίσκεται η ουσία του Κινέζικου πολιτισµού

25

ΤΟ ΓΙΝ & ΤΟ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ

Η αντιστροφή του Γιν & Γιανγκ βλάπτει τον κόσµο
Οι άνδρες δεν έχουν αρρενωπότητα
Αναποφάσιστοι, διστακτικοί και θηλυπρεπείς
Στενόµυαλοι, είναι άχρηστοι φουκαράδες
Οι γυναίκες είναι δυνατές και έξυπνες
Ορµητικές, κακόγλωσσες και κυριαρχικές
Όχι γοητευτικά αξιαγάπητες ή κοµψές
Θελκτικές ξελογιάστρες, είναι πόρνες στα κρυφά

ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΑ

Η µία σκέψη µου εξέπληξε το στερέωµα και πέρανΉθελα να σώσω όλα τα όντα και να ξεφορτωθώ κάθε τι βλαβερό
Αµέτρητες στρώσεις της σάπιας Παλαιάς ∆ύναµης εµπόδισαν τον δρόµο µου
Εισερχόµενος στον ανθρώπινο κόσµο, διαπίστωσα ότι ήταν χειρότερα
Επανορθώνοντας τον Φα στο διάβα µου, διαπερνώντας όλες τις στρώσεις του Κόσµου
Όσοι επέλεγαν να αντιταχθούν στην Επανόρθωση, εξαλείφονταν
Όταν ο Ουρανός επιθυµεί την αλλαγή, ποιος θα είχε το θράσος να µπει εµπόδιο;
Ο Κόσµος, τώρα ξαναχτισµένος, δεν θα ξαναγίνει ποτέ ξανά κακός
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ΜΙΣΟΞΑΠΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ

Μισοξαπλωµένος στο υπόστεγο
Αναπαύοµαι, τα µάτια λίγο ανοιχτά
Το κεφάλι µου ξεκουράζεται στου όρους την κορυφογραµµή
Η κορυφή του, µαξιλαράκι για τα πόδια µου
∆ράκοι και φοίνικες πετάνε
Ουράνιες παρθένες χορεύουν για µένα
Μια µέρα θα επιστρέψω στον θρόνο µου
ιππεύοντας ελεύθερα τους ανέµους του παραδείσου

ΠΕΡΙΦΡΟΝΩ

Πίσω στο ξεκίνηµα
Προειδοποίησα το άθλιο πλάσµα να µην προκαλέσει κακό—
Όταν το κακό Κόµµα πέσει,
Τι θα κάνεις, αντιµέτωπος µε την έρευνα;
Το µεγάλο σου στόµα βγάζει δηλητήριο
∆εν υπάρχει εφάµιλλο της λαιµητόµου που σε περιµένει
Τώρα που το παιχνίδι έχει πλέον χαθεί
Πουθενά να δραπετεύσεις δεν µπορείς
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ΑΤΙΤΛΟ

Τα λουλούδια δείχνουν όµορφα,
µα οι καρδιές των ανθρώπων µαραίνονται.
Το φεγγάρι είναι ολόγιοµο,
µα οι άνθρωποι δύσκολο να τους σώσεις.
Η χώρα κείτεται σε ερείπια,
Ουράνια καταδίκη.
∆ιαβάζοντας τα Εννέα Σχόλια
κάποιος δεν θα παραπλανηθεί ξανά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ορκίστηκες να λάβεις τον Φα, κι ήρθες εδώ για να είσαι άνθρωπος
Ωστόσο ενώ ο Ντάφα διαδίδεται, δεν αναγνωρίζεις το θείο
Απορρίπτοντας τα φυλλάδια εκείνα που παρέχουν την αλήθεια
Το κακό Κόµµα είπε ψέµατα στον κόσµο, κάνοντάς σε κακό
Μαθητές προσπαθούν µε αφοσίωση να σε ξυπνήσουν, µα το αρνείσαι
Άπαξ και χαθεί η ευκαιρία, ο χρόνος σου θα τελειώσει
Η λύπη θα βασανίζει την ψυχή σου όταν η αλήθεια αποκαλυφθεί
Μετά θα ακολουθήσει η καταστροφή και το κλείσιµο της Ουράνιας πύλης
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ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑΣ

Ταξιδεύοντας µε λεωφορείο για χιλιάδες µίλια
Ένα θεϊκό φως απέξω προστατεύει
Ποιοι ταξιδεύουν, καθήµενοι µέσα;
Αυτοί που σώζουν ζωές, ερµηνεύοντας σε περιοδεία

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ

Μετά από ένα απερίγραπτα µεγάλο διάστηµα
Ο ουρανός κι η γη έχουν γεράσει
Οι Κόκκινοι Βράχοι έχουν ακόµα
Αέρα και ωραίο παρουσιαστικό
Ωστόσο και ποιος δεν υπόκειται
σε σχηµατισµό, στασιµότητα, παρακµή και καταστροφή;
Τα σχήµατα φθαρµένα
και ξεθωριασµένα,
µετά βίας προστατεύουν ακόµα και τον εαυτό τους
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ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

Αχανή και καταχνιασµένα είναι τα βουνά
Τα σύννεφα κι η οµίχλη ενωµένα µε τον ουρανό
Σκαρφαλώνοντας, γνωρίζεις µέχρι που φθάνουν;
Υπάρχουν θεότητες καθισµένες στα βουνά

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ

Ως καλλιεργητής κάποιος
Πάντα αναζητά τα δικά του σφάλµατα
Είναι ο Τρόπος να ξεφορτωθεί προσκολλήσεις πιο αποτελεσµατικά
∆εν υπάρχει τρόπος να αποφευχθούν οι δοκιµασίες, µεγάλες ή µικρές
[Κατά την διάρκεια µιας σύγκρουσης, αν µπορέσεις να θυµηθείς:]
«Είναι σωστός,
Κι εγώ λάθος,»
Τι µένει για να φιλονικεί κανείς;
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ΣΤΙΧΟΙ

31

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ

Απλά ελπίζω να µπορέσεις να αποφύγεις την καταστροφή
Η αλήθεια είναι όσα έχεις λαχταρήσει εδώ και αιώνες
Σ’ έναν κόσµο γεµάτο απ’ την κουλτούρα του Κόµµατος
Μην ξεγελαστείς ξανά απ’ τα ψέµατα που εξαπατούν το κοινό
Είναι κρίσιµο να περπατήσεις καλά το µονοπάτι προς το µέλλον
Ο καθένας πρέπει να διαλέξει µεταξύ καλού και κακού
Επειδή το σύµπαν υπόκειται σε µεγαλοπρεπείς αλλαγές
Επειδή το παλιό αποσυντίθεται
Επειδή η πορεία προς το µέλλον απαιτεί µια τέτοια δοκιµασία

Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Φίλε µου,
Μιλάω για την εδώ και καιρό αγαπηµένη σου ελπίδα
Η αλήθεια µπορεί ν’ ανοίξει τις αληθινές σκέψεις των ανθρώπων
Όταν η µνήµη σου, χρόνια θαµµένη κάτω από σκόνη, ξεσκεπαστεί
Ο αιώνων όρκος σου θα σ’ οδηγήσει στην εκπλήρωση
Μην εξαπατάσαι από τα ψέµατα της δίωξης
Η γνώση της αλήθειας είναι το κλειδί της ζωής σου
Ελπίζω όλες οι ζωές να αποφύγουν την καταστροφή
Μεταξύ καλού και κακού, τα θεία όντα εκπληρώνουν τον όρκο
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ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

Πέντε χιλιάδες χρόνια µεγαλοπρεπούς δράµατος
Κύρια σκηνή η Κίνα, οι Κεντρικές Πεδιάδες
Έκαστη και όλες οι ζωές, µετεµψυχώνονται
Οι ρόλοι που παίζουµε – κάποιοι γλυκοί, κάποιοι πικροί
Συχνά αναρωτιέµαι γιατί το φεγγάρι γίνεται ολόγιοµο,
Και πόσο µακρύ θα ‘ναι το ταξίδι της ζωής.
Αναρωτιέµαι από πού ήρθα
Και γιατί ο επίγειος κόσµος είναι τόσο επικίνδυνος.
Ο ουρανός κι η γη δηµιουργήθηκαν από τον Φα
Ερχόµαστε στον κόσµο αυτό να συνδεθούµε µαζί Του
Μετεµψυχωνόµαστε, περιµένοντας τον Φα
Και µειώνουµε το κάρµα µας εν µέσω κακουχιών
Στο τέλος της Κάλπα, το Θείο θα έρθει
Να µας λυτρώσει, να ξεµπερδέψει τα µπλεξίµατα
Έκαστη και όλες οι ζωές ήταν για την ευχή αυτή
Υποφέραµε χιλιάδες χρόνια
Η ευκαιρία δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ελαφρότητα
Την δράττεις ή την χάνεις – εν ριπή οφθαλµού
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;

Ανάµεσα σε απέραντο ουρανό και γη, ποιος είµαι;
∆εν θυµάµαι πόσες ζωές έχω περάσει
Εν µέσω κακουχιών, ανήµπορης σύγχυσης
Η καρδιά µου, αναµένοντας, τόσο κουρασµένη
Ανεµοδαρµένος, χύνω δάκρυα τη νύχτα
Εωσότου αναζήτησα και έλαβα τον Ντάφα
Που διείσδυσε στ’ αυτιά σαν κεραυνός
Έφτασα να καταλάβω το ποιος είµαι
Και συνειδητοποίησα πώς πρέπει να επιταχύνω τα βήµατα µου στο θεϊκό µονοπάτι

ΣΥΜΠΟΝΙΑ

Ξέρετε γιατί σας λέω την αλήθεια;
Όχι για να γίνετε σαν κι εµένα
Ούτε σκοπεύω να αλλάξω την πίστη σας
Θέλω απλά ν’ αντιληφθείτε τα δόλια τεχνάσµατα του Σατανά
Λόγω της συµπόνιας, δεν αντέχω να σας βλέπω
Να υποφέρετε την ίδια µοίρα µε το Κόκκινο Κτήνος
Τα Ουράνια θέλουν να καταστρέψουν το Κόκκινο Κτήνος
Το Θείον µε καλεί να σώσω όσους κατοικούν εδώ
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ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ;

Φίλε µου, θυµάσαι;
Είµαστε όλοι επισκέπτες απ’ τα Ουράνια
Εδώ και τόσες ζωές, ποιον περιµέναµε;
Και τι ψάχναµε στο σκοτάδι και στην καταχνιά;
Είναι ο όρκος που είχες κάνει πριν κατέλθεις στον κόσµο
γραµµένος ακόµα στην καρδιά σου;
Όταν αντικρίζεις την αλήθεια, γιατί την απορρίπτεις;
Οι µαθητές του Ντάφα δεν κάνουν λάθος
Ούτε είναι το Φάλουν Γκονγκ λάθος
Είναι οι θεϊκές υπάρξεις που εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους
Όσα περίµεναν οι άνθρωποι κι ανησυχούσαν γι’ αυτά όλα εκτυλίσσονται
Η συµπόνια είναι η αιώνια κατάσταση του Θείου
Εν τούτοις ο χρόνος περνάει εν ριπή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Και ο ουρανός και η γη είναι αχανή
Ποια κατεύθυνση παίρνουν οι άνθρωποι του κόσµου;
Χαµένοι, δεν γνωρίζουν τον δρόµο
Η αλήθεια είναι η πυξίδα.
Πλούσιος ή φτωχός, ίδιο πράγµα
Πουθενά να κρυφτείς όταν χτυπά η καταστροφή.
Το δίκτυ έχει µείνει ανοιχτό στη µια πλευρά—
Γρήγορα αναζήτησε την αλήθεια!

35

ΚΑΘΕ ΖΩΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΗ

Σε µετεµψύχωση στον επίγειο κόσµο,
Η αληθινή φύση των ανθρώπων είναι σφραγισµένη απ’ την ψευδαίσθηση
Οι µαθητές του Ντάφα υποφέρουν,
Αλλά αυτά που καταστρέφονται είναι τα αισθανόµενα όντα
Όλα ήταν ζωές απ’ τα ουράνια
Που κατήλθαν στον κόσµο αυτό αναµένοντας τον Φα.
Όσο µένεις στον ανθρώπινο κόσµο
Μην ξεγελιέσαι από τα ψέµατα [του Κόµµατος].
Η αλήθεια είναι το φως που καθοδηγεί
Έχοντας τη δύναµη να σώσει τον κόσµο
Όλες οι ζωές ήρθαν για τον Φα
Όλες και κάθε ζωή ήταν για τη ζωή αυτή.
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Η ΤΙΜΗ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΩ ΠΙΣΩ

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η ανθρώπινη ζωή;
Η πάλη κι ο ανταγωνισµός δεν είναι ευτυχία
Από πού ήρθαµε;
Καθώς αναζητούσαµε, τελικά λοξοδροµήσαµε.
Γιατί γεννιούνται οι άνθρωποι στον κόσµο;
Κανείς δεν µπορεί να το εξηγήσει καθαρά
Όµως η εκµάθηση (του Ντάφα) µε οδηγεί στην λογική κατανόηση
Γιατί η δίωξη στοχεύει τους µαθητές του Ντάφα;
Είναι επειδή βαδίζουµε σε θεϊκό µονοπάτι.
Καταλάβαµε γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι,
Καταλάβαµε ξεκάθαρα τον προορισµό της ζωής
Και του κόσµου τον σχηµατισµό και τη στασιµότητα
Του Κόµµατος η κατήχηση δεν είναι πια Αλήθεια (για µας)
Και η δίωξη δεν µε µπερδεύει πια
Ένας ορθός νους µε οδηγεί να βαδίσω το θεϊκό µονοπάτι
Και η τιµή δεν επιτρέπει να κοιτάζω πίσω
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ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Οι µαθητές του Ντάφα σώζουν ανθρώπους
Κάθε λέξη είναι συµπονετική, αποκαλύπτει ειλικρίνεια
Ο αθεϊσµός, το κακό δόγµα, είναι απάτη
Το Κόκκινο Ρεύµα ρέει προς την πύλη της Κόλασης Αβίσι
Όσοι κινδυνεύουν ικετεύουν για βοήθεια
Επειδή η πλευρά τους που γνωρίζει θέλει να επιβιώσει
Σώζω ζωές διαδίδοντας την αλήθεια
Είναι το Θείο που µε καλεί να σώσω ανθρώπους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΣΟΥ

Ο χρόνος περνάει όπως κυλάει το νερό
Η ανθρώπινη ζωή πάντα εµπεριέχει µελαγχολία
Έκαστη και όλες οι µετεµψυχώσεις, γιατί έχεις έρθει εδώ;
Σε κάθε και σ’ όλες τις ζωές, αναζητάµε
Ρωτώ τα ουράνια, µα τα ουράνια δεν µιλάνε
Ατενίζω το φεγγάρι, το κεφάλι µου γεµάτο µε οµίχλη
Ποιον να ρωτήσω να λύσω το µυστήριο;
Η αλήθεια ανακουφίζει τις µεγάλες ανησυχίες
Σε τόσο προβληµατικούς καιρούς, ο Ντάφα διαδίδεται
Πρέπει να υπάρχει καλός λόγος
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ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Για αιώνες ο ανθρώπινος κόσµος ήταν ένα δράµα
Μετεµψυχώσεις κι αναγεννήσεις αλλάζουν το τοπίο
Σε κάθε ζωή, ο ρόλος είναι διαφορετικός
Πόσοι ερηµωµένοι τάφοι αφέθηκαν στην βροχή και στον αέρα;
Κοιτάζω ψηλά στον απέραντο ουρανό, µα ο ουρανός δεν µιλάει
Τόσα πολλά αισθήµατα ευγνωµοσύνης ή µνησικακίας σε µπερδεύουν
Για ποιον εκτελείτε το µεγαλοπρεπές δράµα της ζωής;
Ποιος είναι ο αληθινός µου εαυτός που έχει έρθει εδώ;
Η διάδοση του Ντάφα φωτίζει το σύµπαν
Ο Ντάφα, το θεϊκό Γκονγκ, έχει αφυπνίσει εκατοµµύρια
Κακουχίες µε συντροφεύουν καθώς ιππεύω το µακρύ άρµα
Μιλώντας την αλήθεια, βιάζοµαι να σώσω ανθρώπους
Το µεγαλοπρεπές µονοπάτι οδηγεί απευθείας στον Παράδεισο
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ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ

Η ηθική του κόσµου έχει παρακµάσει, καθώς εισερχόµαστε στα τέλη φθινοπώρου
Τα πέντε χιλιάδες χρόνια πολιτισµού – µαραµένα λουλούδια
Οι καρδιές των ανθρώπων, όχι πια παραδοσιακές – ο κόσµος στο χάος
Ποιος µπορεί να µας σώσει όταν η καταστροφή χτυπάει;
Στο τέλος της Κάλπα, υπάρχει λόγος για τη διάδοση του Ντάφα
Η φάση της παρακµής δίχως το Τάο, δεν θα κρατήσει πολύ
Καλό ή κακό, ορθό ή δαιµονικό, διαιρούνται
Τα θεία όντα ελπίζουν ότι µπορούν να σωθούν οι καλοί άνθρωποι
Γλυκιά δροσιά εξαπλώνεται στον κόσµο
Η αλήθεια, λέξεις του Θείου, έχει γεµίσει τον κόσµο
Το δίχτυ έχει µείνει ανοιχτό στη µία πλευρά – βιάσου κι αναζήτησε την
Μόνο η αλήθεια µπορεί να σώσει
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ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Έχοντας βιώσει την περιπλάνηση για χιλιάδες χρόνια
Χαµένος στον επίγειο κόσµο, στην πάλη και στον ανταγωνισµό
Εν µέσω της σαγηνευτικής πραγµατικότητας
Ο προαιώνιος όρκος ξεχάστηκε
Ο Ντάφα που όλες οι ζωές περιµένανε συκοφαντήθηκε
Γιατί να ρίξεις λάδι στη φωτιά;
Τα θεία όντα αφήνουν το δίχτυ ανοιχτό στην µια πλευρά
Η αλήθεια µπορεί να ξεκλειδώσει την κλειδωνιά της σύγχυσης και της οµίχλης
Μη συνεχίσεις να διστάζεις ή να χάνεις χρόνο
Κάλεσε πίσω τον αληθινό εαυτό σου
Βγες από τη δίνη της απάτης
Μάθε την αλήθεια
∆ιότι για αυτή την ανάθεση περίµενες αιώνες
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ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Γνωρίζουµε ότι ο επίγειος κόσµος δεκάδων χιλιάδων ετών
Ήταν για να αναµένει τους Φο και τα θεϊκά όντα
Η τελευταία σελίδα της ιστορίας έχει φτάσει
Η λάµψη της Αλήθειας, Καλοσύνης, Ανεκτικότητας φωτίζει
Υψηλά βουνά και απέραντες θάλασσες
Η µάχη καλού και κακού ξετυλίγεται, ταράζοντας την ψυχή
Η δίωξη απλά αποκαλύπτει την ευγενική συµπεριφορά των µαθητών του Ντάφα
Ενώ υποφέρω σώζω ακόµα αισθανόµενα όντα
Άνθρωποι του κόσµου που είστε χαµένοι:
Πρέπει να ξεχωρίσετε το σωστό απ’ το λάθος
Η αλήθεια είναι σωτηρία
Η αλήθεια είναι ελπίδα
Αυτή είναι η καρδιά της µεγάλης συµπόνιας
Μια νέα εποχή ξετυλίγεται, εν µέσω µεγαλοπρεπούς και ισχυρής χάρης
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ΜΗΝ ΜΕ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΛΥΠΗΘΩ ΓΙΑ ΣΑΣ

Γιατί πιστεύετε ακόµα τα ψέµατα [του Κόµµατος]
Και εξακολουθείτε να απορρίπτετε το κάλεσµα των θεϊκών όντων;
Ζωές που είστε χαµένες:
Ειλικρινά αισθάνοµαι βαθιά λύπη για σας
Είτε έχετε καρµικό δεσµό είτε όχι
Προσεύχοµαι για σας σιωπηλά
Ελπίζω να δείτε σύντοµα την αλήθεια καθαρά
Ελπίζω να προσπεράσετε την συµφορά µε ασφάλεια
Από τη στιγµή που θα αφήσετε να υπερβεί η συνείδησή σας την προκατάληψη
Θα έχετε ένα όµορφο αύριο
Μην περιµένετε εωσότου είναι πολύ αργά για τύψεις
Μην αφήσετε την λύπη να γίνει αιώνια λύπη
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Για ποιον είµαστε απασχοληµένοι µέρα και νύχτα;
Μοιάζει να είναι απλά λόγω πίστης
Στην πραγµατικότητα είναι µια πλήρη συναίσθηση µετά την κατανόηση της Αλήθειας
Η δίωξη µπορεί να αποδείξει απλά το κακό και το καλό
Για ποιον προετοιµάσαµε τα φυλλάδια διαλεύκανσης της αλήθειας που κρατάµε;
Σαν να είναι για να σε κάνουν να δεις πέρα από τη δυσφήµηση του διώκτη
που στέλνει τους ανθρώπους σ’ ένα µονοπάτι καταστροφής, να θαφτούν µε το ΚΚΚ
Άπαξ και εχθρικός προς τον Νόµο του Φο, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας
Γιατί σου ζητάµε να δεις ξεκάθαρα το κακό Κόµµα;
Όχι για να αποκτήσουµε το πάνω χέρι στην πολιτική
Γιατί το ΚΚΚ συνεχώς διώκει τους συµπολίτες µας;
Η αλήθεια αποκαλύπτει πώς ακριβώς είναι ο διώκτης
Κάνουµε τα πάντα για χάρη σου
Όσο κακός κι αν είναι ο διώκτης
Προχωράµε στο θεϊκό µονοπάτι
Οι άνθρωποι του κόσµου που υποστηρίζουν τις φλόγες της δίωξης είναι αµνοί χαµένοι
Εν µέσω του κινδύνου, το Θείο µας κάλεσε να σώσουµε ανθρώπους που κατοικούν εδώ
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ΤΡΑΓΟΥ∆Ω ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Φίλε, ολόψυχα τραγουδώ για σένα
Πενήντα χρόνια ψεύδους µπορούν να χτίσουν ένα Κόκκινο Τείχος
Ο τροµοκράτης µπορεί να επισκιάσει την λάµψη πέντε χιλιάδων χρόνων πολιτισµού
Όµως δεν µπορεί να αγγίξει την Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα
Μην πιστεύεις τόσο εύκολα τη µονόφωνη προπαγάνδα του φερέφωνου του Κόµµατος
Το σωστό ή το λάθος πρέπει να µετρηθεί µε τη συµπόνια σου
Μόλις µάθεις την αλήθεια
Αυτή θα είναι η ελπίδα σωτηρίας σου
Φίλε, αυτό που τραγουδώ είναι η αλήθεια
Το Θείο αποτιµά κάθε κι όλα τα πρόσωπα
Στην ιστορία, η πτώση στην εξαχρείωση είναι πάντα ίδια
Αυτό που καταστρέφεται είναι η διεφθαρµένη δυναστεία
Αυτό που επαναφέρεται είναι το πολιτισµένο κι ευγενικό
Βγες έξω από τη σύγχυση που φέρνουν τα ψέµατα
Μη θαφτείς µε τον Κόκκινο Τροµοκράτη
Η αλήθεια είναι συµπονετική σωτηρία
Η εκµάθηση της αλήθειας είναι η µόνη ελπίδα σωτηρίας
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ΑΡΠΑΓΜΕΝΗ Ή ΧΑΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ

Η ανθρώπινη ζωή είναι απλά εκατό χρόνια
Περισσότερο θλίψη και πίκρα παρά γλυκύτητα
Κοιτάζοντας πίσω, ποιος δεν θα στενοχωριόταν;
Μία ζωή αναζήτησης και επιδίωξης
Μία ζωή ανησυχιών και παραπόνων
Πόσοι γνωρίζουν ότι όλα έχουν την αιτία τους;
Ο Αθεϊσµός βλάπτει τους ανθρώπους βαθιά
Η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο χείλος του γκρεµού
Η αλήθεια που σώζει ανθρώπους είναι ακριβώς µπροστά στα µάτια
Η πάλη κι ο ανταγωνισµός για φήµη και περιουσία
Έχουν τυφλώσει τα µάτια των ανθρώπων
Έχουν ξεχάσει τον πραγµατικό σκοπό του ερχοµού τους στον κόσµο αυτό
Η ευκαιρία αυτή είναι η µοναδική (σε παρελθόν και µέλλον)
Αρπαγµένη ή χαµένη – εξαρτάται από τη µία σκέψη σου
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ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ

Στον παγωµένο αέρα σου δίνω την αλήθεια [φυλλάδιο]
Αδαής ή σε διανοητική σύγχυση κάνεις σαν να µην µε βλέπεις
Στο χείλος της καταστροφής, οι ζωές δεν έχουν πουθενά να πάνε
Ίσως αυτό [το φυλλάδιο] είναι η ελπίδα που περιµένεις
Στον καύσωνα του καλοκαιριού σου δίνω την αλήθεια
Η εξαπάτηση σε φέρνει σε αντιπαράθεση
Μην πιστεύεις τα ψέµατα του κακού Κόµµατος
Είναι τεχνάσµατα για να καταστρέψουν ανθρώπους εν µέσω του κινδύνου
Οι µαθητές του Ντάφα σώζουν ζωές
Σε εκείνη την αλήθεια [στο φυλλάδιο] βρίσκεται η ελπίδα που ανέµενες καιρό
Σε κάθε και σε όλες τις µετεµψυχώσεις, η αναµονή στην δυστυχία ήταν σπαρακτική
Ο επίγειος κόσµος και η θάλασσα των επιθυµιών είναι δίχως τέλος
Όλα γι’ αυτό το κοµµάτι χαρτί που µοιάζει τόσο συνηθισµένο!
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∆ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

∆εν µας σταµάτησε ούτε ο αέρας ούτε η βροχή, όλα για ποιον;
Τρώµε και κοιµόµαστε στο δρόµο, όλα για ποιον;
Στεκούµενοι στο πεζοδρόµιο, µαθητές του Ντάφα
Φυλλάδια στο χέρι, γεννήµατα συµπόνιας και επιµελούς προσπάθειας
Μόνο για να σε σώσουν απ’ την καταστροφή
Μόνο γνωρίζοντας την αλήθεια µπορείς να δεις καθαρά το µέλλον
∆εν αναζητάµε τίποτα σε αντάλλαγµα
Απλά επιθυµούµε να σου δώσουµε ένα µονοπάτι ελπίδας

ΟΛΟΙ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑ

Όλες οι ζωές ήρθαν για τον Φα
Αναµένοντας το άνοιγµα των πυλών του Παραδείσου
Οι θεϊκές υπάρξεις διαδίδουν τον Ντάφα
Το Κόκκινο Κτήνος κάνει τους ανθρώπους κακούς
Οι άνθρωποι του κόσµου πρέπει να γνωρίζουν
Το Καλό και το Κακό διαχωρίζονται
Η αλήθεια σώζει ανθρώπους
Γιατί δεν δίνεις προσοχή;
Η αναµονή δεν θα κρατήσει πολύ
Κι όσα χαθούν δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω
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∆ΙΑΧΕΟΝΤΑΣ ΓΛΥΚΙΑ ∆ΡΟΣΙΑ

Ένα τραγούδι µε συµπόνια διαχέει γλυκιά δροσιά
Αφυπνίζοντας αισθανόµενα όντα να σωθούν
Γεννηµένος στον ανθρώπινο κόσµο σε αναµονή του Φα
Μην αφήσεις τα ψέµατα να εµποδίσουν το ταξίδι προς το σπίτι
Η τραγουδιστή φωνή διαπερνά την οµίχλη της σύγχυσης
Προσκαλώντας αληθινές σκέψεις, ώστε να ξεχωρίσεις το καλό απ’ το κακό
Βιάσου ν’ αναζητήσεις την αλήθεια να ξεκλειδώσεις την καρδιά σου
Εκπλήρωσε τον όρκο και ξεκίνα το ταξίδι προς το σπίτι

ΑΣΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ

Μη βυθιστείς µε την παρακµάζουσα ηθική του κόσµου
Μη σκοτίζεσαι µε τις ψευδαισθήσεις στην ανθρώπινη κοινωνία
Γήινες δόξες ποτέ δεν κρατούν πολύ
Όταν αφυπνιστείς, άνοιξε την πύλη της λογικής
Οι περισσότερες ζωές προέρχονται απ’ τα Ουράνια ψηλά
Και µόνο επειδή είναι πολύ χαµένες στον θνητό κόσµο
Έχουν δείξει οι Φο συµπόνια
Τον Άρχοντα Θεό που σώζει τον κόσµο είναι που έχουµε αναµείνει
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ΜΗ ∆ΙΣΤΑΖΕΤΕ ΠΙΑ

Μετεµψυχώσεις χιλιάδων χρόνων
Στον λαβύρινθο οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την καταγωγή τους
Μία ζωή µετά την άλλη, ζαλισµένοι και συγχυσµένοι
Οι άνθρωποι ζουν χωρίς ξεκάθαρο λόγο γιατί
Ο ανθρώπινος κόσµος, αιώνες χρόνων, ήταν διακανονισµός του θείου
Οι περισσότερες ζωές προέρχονται από τα Ουράνια ψηλά
Τον Άρχοντα Σωτήρα έχουµε αναµείνει µες στην οµίχλη και την σύγχυση
Το άνοιγµα των πυλών του Ουρανού έχουµε προσδοκήσει
Ο Άρχοντας ∆ηµιουργός έχει από καιρό φτάσει
Η διάδοση της αλήθειας από τους µαθητές του Ντάφα µπορεί να ξεκαθαρίσει την
ψευδαίσθηση
Αδράξτε την ευκαιρία, την διαµορφωµένη στο πέρασµα των αιώνων
Και µην διστάζετε πια

ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΣ

Μετά την είσοδο στον ανθρώπινο κόσµο, χίλια φθινόπωρα έχουν περάσει
Ο κύκλος της ζωής, γήρανσης, ασθένειας, θανάτου δεν έχει ποτέ πάψει
Αναγνώριση, δόξα, πλούτος και χρήµατα δεν µπορούν ν’ ακολουθήσουν
Ο ανταγωνισµός κι η πάλη προκαλούν πόνο και ανησυχίες
Γιατί έχουµε µετεµψυχωθεί τόσες φορές σε τόσα µέρη;
Συχνά αναρωτιόµαστε ποιος είναι ο λόγος
Ξεπέρνα τα ψέµατα κι αναζήτησε την αλήθεια
Ο Ντάφα µπορεί να διαλύσει τις ανησυχίες στην καρδιά κάποιου
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Ο ΟΡΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ

Τα πέντε χιλιάδες χρόνια πολιτισµού είναι το σενάριο
Τα πέντε χιλιάδες µίλια βουνών και ποταµών είναι η µεγάλη σκηνή
Οι κάτοικοι της Κίνας, της Κεντρικής Χώρας, παίζουν στο µεγαλοπρεπές δράµα
Η θεϊκά δοσµένη κουλτούρα ήταν απ’ τα Ουράνια ψηλά
Σε ένδοξους καιρούς, τρόποι σκέψης διαµορφώθηκαν
Σε µέρες ακµάζουσες, τα θεία όντα έδειξαν το µεγαλείο τους
Η δηµιουργία του ανθρώπινου κόσµου ήταν για να στρωθεί ένας δρόµος επιστροφής προς τα
ουράνια
Έχουµε λαχταρήσει την επιστροφή των θείων όντων
Το Θείο µας καλεί να αφυπνιστούµε γρήγορα
Το µονοπάτι επιστροφής προς τα ουράνια έχει ξεδιπλωθεί
Ο Φα που σώζει ανθρώπους έχει διαδοθεί ευρέως
Οι παλιές αντιλήψεις είναι όλες εµπόδια
Έχεις ενθυµηθεί τον όρκο σου;
Ο όρκος προς το Θείο θα εκπληρωθεί σύντοµα
Μάθε την αλήθεια για ν’ ανοίξεις την κλειδαριά της καρδιάς σου
Ο χρόνος δεν περιµένει ποτέ!
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ∆ΙΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ

Παρακαλώ εκτιµήστε τον προκαθορισµένο δεσµό
Στην αλήθεια βρίσκεται η παλαιά ελπίδα σας
Τη στιγµή του κινδύνου και της καταστροφής, όλοι κάνουν µια επιλογή –
Να εξαλειφθούν ή να επιστρέψουν στην καλοσύνη
Ίσως πραγµατικά µοιραζόµαστε καρµικό δεσµό
Η συµπόνια δεν µου επιτρέπει να σας αφήσω στον κίνδυνο
Τα µακρά χρόνια θάβουν τη µνήµη κάποιου στη σκόνη
Οι άνθρωποι ξεχνάνε ποιοι είναι,
πού βρίσκεται το πραγµατικό σπίτι τους
Και όταν ήρθαν στον ανθρώπινο κόσµο
Η εκµάθηση της αλήθειας µπορεί να διαλύσει την καταχνιά και την οµίχλη
Όσα οι ζωές περίµεναν κι ανησυχούσαν έχουν φθάσει
Οι όρκοι των θείων όντων εκπληρώνονται

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΦΩΣ

Η κυµατοειδής επίγεια σκόνη συγχύζει τα όντα
Εν µέσω φήµης, πλούτου και συναισθηµάτων όλοι παλεύουν
Όσα έχουν κερδηθεί σε µια ζωή πάλης δεν µπορούν να µεταφερθούν
Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά παγιδεύεται κάποιος
Οι περισσότερες ζωές είναι µετεµψυχώσεις θείων όντων
Κατήλθαν στον κόσµο εν αναµονή του Φα
Οι θεϊκοί όρκοι εκπληρώνονται
Μάθετε την αλήθεια για το Φάλουν Γκονγκ
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ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΑ

Κάθε αναγέννηση και κάθε ζωή, όλες σε µετεµψύχωση
Λουλούδια µαραίνονται κι ανθίζουν, µία ζωή µετά την άλλη
Εν ριπή οφθαλµού, τα µαύρα µαλλιά γίνονται γκρίζα
Η πάλη κι ο ανταγωνισµός αφήνει κάποιον µε άδεια χέρια
Φήµη, πλούτη, συναίσθηµα και στοργή είναι όλα µάταια
Ωστόσο όλοι έχουν παλέψει για αυτά απ’ τα αρχαία χρόνια
Η ανθρώπινη ζωή είναι σαν δράµα
Ανόητος ή παλαβός κάποιος, ζει τις πράξεις σαν αληθινές
Και οι δυο µας είµαστε όντα απ’ τα Ουράνια ψηλά
Κατήλθαµε να είµαστε άνθρωποι εν αναµονή του Φα
Οι µαθητές του Ντάφα διαδίδουν την αλήθεια
Και η αλήθεια µπορεί να ανοίξει τον δρόµο προς την θέωση

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ

Τα χρόνια περνάνε σαν µεγάλο ποτάµι
Γιατί τόσοι αιώνες µετεµψυχώσεων;
Αθέλητα παρασυρµένος απ’ το ρεύµα
Πάντα µια αίσθηση ζωής σε αναζήτηση
Ο Ντάφα έχει διαδοθεί στις πέντε ηπείρους
Η εκµάθηση της αλήθειας µπορεί να διαλύσει χιλιάδες ανησυχίες
Καλό ή κακό, ορθό ή δαιµονικό – είναι επιλογή κάποιου
Η ευκαιρία αιώνων δεν θα είναι εδώ για καιρό
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ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

Φίλε µου, γιατί βιάζεσαι;
Το φυλλάδιο αυτό είναι ζωής και θανάτου
Μην σε κυβερνούν τα ψέµατα
∆εν βλάπτει να µάθεις ήρεµα ένα κοµµατάκι αλήθειας
Η ανθρώπινη ζωή είναι µια περαστική πράξη στο µεγάλο δράµα της ιστορίας
Φήµη, πλούτος, συναίσθηµα και µίσος δεν παίρνονται στα Ουράνια
Βυθισµένες και µεγαλωµένες στις προσκολλήσεις είναι ανησυχίες που τρώνε τα σωθικά
Γιατί έχουµε ανθρώπινη σάρκα στη ζωή αυτή;
Ο Ντάφα που όλοι περίµεναν διαδίδεται ευρέως στον κόσµο
Μόνο η εκµάθηση της αλήθειας θα σου αποµακρύνει τη σύγχυση

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ;

Ώρες ή µέρες, πόσο θα διαρκέσει η ανθρώπινη ζωή;
Πάντα απασχοληµένος, περισσότερο ανησυχίες από χαρές
Αναζητώντας µπρος και πίσω, πού είναι η οδός;
Όταν ταραγµένος κάποιος, µεθάει και τραγουδάει
Το Κόκκινο Κτήνος απ’ τη ∆ύση έφερε χάος στην Κίνα
Η ηθική του κόσµου πέφτει σαν εδαφική καθίζηση
Η πλατιά διάδοση του Ντάφα σώζει αισθανόµενα όντα
Μάθε την αλήθεια να υπερβείς τις πλάνες
Η προσκόλληση στις πλάνες αφήνει κάποιον σε ελικοειδή πτώση
Μην χάσεις την ευκαιρία αιώνων
Εκπλήρωσε τον όρκο που σ’ έφερε στον κόσµο
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ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ

Το µεγάλο δράµα χιλιάδων χρόνων είναι σαν όνειρο
Μην ανησυχείς και πολύ για την πλοκή
Πού θα πάµε όταν σταµατήσει η µουσική κι η παράσταση τελειώσει;
Βιάσου κι αναζήτησε την αλήθεια και τερµάτισε τη σύγχυση
Ο Ντάφα που σώζει ανθρώπους διαδίδεται ευρέως
Τα ψέµατα του Κόκκινου Κτήνους είναι πάλι σε µανία
Μάθε την αλήθεια και ξεχώρισε το καλό απ’ το κακό
Τα σκοτεινά σύννεφα θα διαλυθούν, αποκαλύπτοντας έναν ευοίωνο ουρανό

ΓΑΛΗΝΙΑ ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το χάος στον κόσµο, σαν ταλαντευόµενο κτίριο
Η καταστροφή πλησιάζει κι οι άνθρωποι δεν ξέρουν ν’ ανησυχούν
Κουνάνε το κεφάλι, κουνάνε τα χέρια, απορρίπτουν την αλήθεια
Οι καλές λέξεις στα σοβαρά δεν τους κάνουν να αναθεωρήσουν
∆εν ζητάµε τίποτα πίσω και δεν επιδιώκουµε τίποτα
Είναι για να σε σώσουµε όταν η καταστροφή φθάσει
Μην ξεχνάς γιατί ήρθες στον κόσµο
Υπάρχουν λόγοι για τους αιώνες µετεµψυχώσεων
Η ζωή δεν έχει να κάνει µε συναισθήµατα και µίσος
Γαλήνεψε τον νου σου και ρίξε µια µατιά
Ο Φα που όλα τα όντα περίµεναν έχει φθάσει
Η αλήθεια θα τερµατίσει την σύγχυση και τις ανησυχίες
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ΠΟΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μετεµψύχωση και αναγέννηση στον ανθρώπινο κόσµο
Αναµένοντας στον πόνο το Θείο να µας σώσει πίσω στα ουράνια
Όλοι γνωρίζουν πως το Θείο θα έρθει στο τέλος της Κάλπα
Μην αποστρέφεις αλλού το βλέµµα όταν αντικρίζεις την αλήθεια
Στην Κίνα, τις Κεντρικές Πεδιάδες, όλοι γνωρίζουν ότι το Κόκκινο Κόµµα είναι κακό
∆εν θα έπρεπε να βοηθηθεί το αχρείο και να προστεθούν κι άλλες δοκιµασίες
Τα θεία όντα έρχονται να σώσουν κι έρχονται µαζί και παρεµβάσεις
Είναι για να φανεί ποια πλευρά οι άνθρωποι του κόσµου θα επιλέξουν

ΤΟ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΦΩΣ

Οι περισσότερες ζωές είναι απ’ τα ουράνια
Μην έχοντας άλλη επιλογή, πέραν του κλειδώµατος στο λαβύρινθο
Ανίκανες να θυµηθούν τη µεγαλοπρεπή επιθυµία πριν κατέλθουν στον κόσµο
Παλεύουν και ανταγωνίζονται για χρήµατα και υλικό πλούτο
Τις συσσωρεύσεις µιας ζωής δεν µπορεί κανείς να τις πάρει µαζί
Η πάλη κι ο ανταγωνισµός καταλήγει σε άδεια χέρια
Η σκόνη του τέλους της Κάλπα έχει κατακαθίσει
Η καταστροφή είναι κοντά, οι άνθρωποι του κόσµου στην πλάνη
Μπερδεύουν το καλό µε το κακό, εξαγριώνοντας το Θείο
Μόνο οι µαθητές του Ντάφα σώζουν ανθρώπους
Η γνώση της αλήθειας µπορεί να σώσει τη ζωή σου
Μόνο η αλήθεια είναι το καθοδηγητικό φως
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙ∆Α

Πόσοι άνεµοι και πόσες βροχές έχουν επέλθει;
Και πόσοι ωκεανοί ή περιοχές έχουν αλλάξει θέση ανά τους αιώνες;
Ο χρόνος περνά σαν ποτάµι, παρελθοντικά γεγονότα απλά τροφοδοτούν το όνειρο
Σε µετεµψύχωση ανά τις χιλιετίες, ποιον περίµενες;
Και πού βρίσκεται το πραγµατικό νόηµα της ζωής;
Παλεύοντας κατά τη διάρκεια, και το σώµα και ο νους έχουν τραυµατιστεί
Ο όρκος που έκανες πριν κατέλθεις στον κόσµο έχει ξεχαστεί τελείως;
Τα περισσότερα αισθανόµενα όντα είναι επισκέπτες απ’ τα ουράνια ψηλά
Χωρίς τρόπο επιστροφής πίσω, ποιος θα µπορούσε να βοηθήσει;
Μορφοποιώντας τον Κόσµο και κάθε δηµιουργία, το Θείο ορίζει τους Κοσµικούς κανόνες
Στο τέλος της Κάλπα, το Θείο θα σώσει τους καλούς ανθρώπους πίσω στα ουράνια
Ο Ντάφα που απελευθερώνει ανθρώπους διαδίδεται τώρα
Μάθε την αλήθεια και καθάρισε την καταφανή οµίχλη

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Ζωές από ψηλά είναι εδώ για να γίνουν θνητά όντα
Εισερχόµενες στον λαβύρινθο, είναι εύκολο να βυθιστούν στην εξαχρείωση
Γέννηση, γήρανση, αρρώστια και θάνατος είναι γήινες δυστυχίες
Το φορτίο µιας ανθρώπινης ζωής είναι πραγµατικά βαρύ
Ήταν ο Άρχοντας Θεός αυτός που έφτιαξε τον Κόσµο και κάθε δηµιουργία
Ο θνητός κόσµος δηµιουργήθηκε για να σώσει αισθανόµενα όντα
Απλά επειδή ο πόνος µπορεί να καθαρίσει τις αµαρτίες
Μετά θα µπορέσει κάποιος να λάβει τον Ντάφα και να επιστρέψει στις πύλες του Ουρανού
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ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Εισήλθατε στον θνητό κόσµο, φορώντας ανθρώπινη σάρκα
Χιλιάδες χρόνια µετεµψυχώσεων ήταν εν αναµονή του Άρχοντα Θεού
Αναµείνατε οδυνηρά για τον ιερό δεσµό, η θέλησή σας ακλόνητη
Ήσυχα παρακολουθώντας τον προβληµατικό κόσµο και το Κόκκινο Κύµα να φθίνει
Ο ορθός Φα άρχισε να διαδίδεται, και το κακό ανάδευσε σκόνη
Ψέµατα θόλωσαν τον νου, κάνοντας δύσκολο το να περάσετε την πύλη (του Ντάφα)
Συµπονετική σωτηρία είναι η αλήθεια
Τα θεία όντα περιστρέφουν το Φάλουν

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, Η ΑΛΛΗ ΟΧΘΗ

Η αναµονή αιώνων
Η επιθυµία χιλιετιών
Θεία όντα έχουν έρθει στον ανθρώπινο κόσµο
Τα αισθανόµενα όντα τα ακολουθούν µε χαρά
Τα ψέµατα του Κόκκινου Κτήνους διασκορπίζονται
Η αλήθεια διασκορπίζει τη σύγχυση και την οµίχλη
Σωθείτε και αποφύγετε την καταστροφή
Η πρόθεση να ασκηθείτε στον Ντάφα
Θα σας επιτρέψει να επιστρέψετε στα Ουράνια, στην άλλη όχθη
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ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑΣ

Αντιµέτωποι µε αέρα και σκόνη σ’ όλη τη διαδροµή, τραγουδώντας κατά τη διάρκεια
Βοηθούµε την Επανόρθωση του Φα του ∆ασκάλου, διασχίζοντας µεγάλες αποστάσεις
Τραγούδι υψηλού πνεύµατος αποστέλλει ισχυρά κύµατα, προκαλώντας το φούσκωµα των
σύννεφων
Αντιµέτωποι µε αέρα και σκόνη σ’ όλη τη διαδροµή, τραγουδώντας κατά τη διάρκεια
∆ιασχίζοντας µεγάλες λίµνες και περνώντας υψηλές πλαγιές
Ανατολή, ∆ύση, Νότος και Βορράς, απλώνουµε γλυκιά δροσιά
Μεταφέρουµε την Αλήθεια, διαδίδοντάς την σε µάκρος και σε πλάτος
Αντιµέτωποι µε αέρα και σκόνη σ’ όλη τη διαδροµή, τραγουδώντας κατά τη διάρκεια
Εύθυµα τραγουδώντας, χορεύοντας µε χάρη, κι αρχαία ορχηστρικά όργανα
Όταν η µεγάλη αυλαία ανοίξει, είναι ένα ουράνιο βασίλειο
Ουράνια όντα µας βοηθούνε στην εκτέλεση, στο χορό και στο τραγούδι

ΚΑΘΟ∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΙΩΝΑ

∆ηµιουργώντας τον κόσµο και ανοίγοντας τον ουρανό για την εκτέλεση του µεγαλοπρεπούς
δράµατος
Ο Ήλιος και το Φεγγάρι των Εννέα Παραδείσων είναι το υπόβαθρο
Γιατί υπάρχει καταστροφή µετά από κάθε πράξη;
Είναι για αντικατάσταση του κόσµου, και την αλλαγή του ουρανού και της γης
Ο ουρανός κι η γη διήρκησαν πολύ, και η ορθή ατµόσφαιρα χάθηκε
Μετά τη δηµιουργία, τη στασιµότητα και τη παρακµή, η καταστροφή είναι κοντά
Ο Ντάφα µπορεί να σώσει τα αισθανόµενα όντα
Η αλήθεια ανοίγει την πύλη σε έναν νέο αιώνα
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Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙ∆Α

Χρόνια αιώνων ήταν ο σχηµατισµός
Πέντε χιλιετίες ήταν η µεγαλοπρέπεια κι η αναταραχή
Η ιστορία έχει πάψει να ξετυλίγεται
∆εν είναι δίχως ελπίδα
Καθώς χτίστηκε σε µια βάση δηµιουργίας κι αφανισµού
Ο Άρχοντας ∆ηµιουργός δεν έχει ξεχάσει τους ανθρώπους του κόσµου
Όµως πρέπει να µάθετε την αλήθεια στον λαβύρινθο
Οι µαθητές του Ντάφα είναι η µόνη ελπίδα για τη σωτηρία των ανθρώπων

ΤΙ ΛΑΧΤΑΡΑΣ;

Το συναίσθηµα είναι δίχτυ: όσο κάποιος παλεύει, τόσο πιο πολύ τον σφίγγει
Η φήµη και το κέρδος δένουν τους ανθρώπους καθ’ όλη τη ζωή τους
Ο πόνος τόσο βαθύς εν µέσω προσκολλήσεων
Ποια είναι η πραγµατική λαχτάρα κάποιου;
Ζωή δεν είναι ανταγωνισµός και συναγωνισµός
Τα θεία όντα αποµακρύνουν τον κίνδυνο και την καταστροφή
Ζωή είναι να συναντήσεις τον Άρχοντα ∆ηµιουργό
Αυτό αναζήτησες σε κάθε αναγέννηση και σε όλες τις ζωές

60

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Μην περιµένεις µέχρι η γη να αναποδογυρίσει και να βυθιστεί
Μην αφήσεις την πανούκλα να βρει την πόρτα σου
Καθώς η ηθική του κόσµου πέφτει σε παρακµή, µη ρίχνεις λάδι στη φωτιά
∆ιασώσιµοι πρέπει να είναι όσοι ακόµα έχουν συνείδηση
Το Θείο δεν έχει ξεχάσει τους ανθρώπους του κόσµου
Μην πιστεύεις τα ψέµατα του φερέφωνου της δίωξης
Είναι το Θείο που κάλεσε τους µαθητές του Ντάφα να διαδώσουν την αλήθεια

ΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ

Μην εµπιστεύεσαι και πολύ τα φερέφωνα που ψεύδονται
Όλες οι διώξεις ξεκίνησαν υποδαυλίζοντας το µίσος
Όλοι γνωρίζουν ότι το Κόκκινο Κόµµα είναι αχρείο
Ωστόσο το αίµα 80 εκατοµµυρίων αθώων δε σε έχει
ξυπνήσει, ούτε και έχει ισιώσει την σκέψη σου
Μην ζεις µια διεφθαρµένη και ανάξια ζωή βυθισµένος µέσα στην κουλτούρα του Κόµµατος
Μη ταράζεσαι όταν φυσούν τις φλόγες της δίωξης
Με λογική µάθε την αλήθεια
Τα γεγονότα θα εκπλήξουν την καρδιά σου και θα σοκάρουν την ψυχή σου

61

ΤΟ ΘΕΙΟ ΜΕ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΒΙΑΣΤΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Γιατί σας ζητώ να µάθετε την αλήθεια;
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απ’ τα Ουράνια ψηλά
Η επιστροφή στα Ουράνια είναι η επιθυµία σας
Το πλοίο του Φα που σώζει τον κόσµο έχει σαλπάρει
Μη χάσετε όσα περιµένατε για χιλιετίες
Τα ψέµατα καλύπτουν την αλήθεια για να σε µπερδέψουν
Πριν χτυπήσει η συµφορά πρέπει να επιτρέψω να γνωρίζετε
Οι άνθρωποι του κόσµου είναι οι εξιλαστήριοι αµνοί
Όσο κι αν υποφέρω, βρίσκοµαι στο θεϊκό µονοπάτι
Είναι το Θείο που µε καλεί να βιαστώ για εσάς
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Η ΛΥΠΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

Μία ζωή δεν έχει απλά µία µόνο διάρκεια
Σε κάθε και σ’ όλες τις ζωές, κάποιος πράττει
Προσκολληµένος στις πλοκές του έργου
Από ένα µέρος στο άλλο, διαβήκαµε αιώνες
Η Κόκκινη ∆υναστεία έφερε χάος στον κόσµο
Η απάτη έγινε δόγµα
Τα ψέµατα ξεγελούν τους ανθρώπους
Βοηθώντας το κακό αψήφησαν οι άνθρωποι την θέληση του Ουρανού
Το δίχτυ είναι ανοιχτό στη µια πλευρά
Όσοι προσκολλώνται στην απάτη θα εγκαταλειφθούν απ’ το Θείο
Το αν θα µείνει ή θα φύγει το αποφασίζει κάποιος για τον εαυτό του
Η τελική ώρα πλησιάζει
Σε κάθε και σ’ όλες τις ζωές, εν αναµονή του Θείου
Αν χαθεί, η λύπη δεν θα βοηθήσει σε τίποτα
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∆ΙΝΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Χιλιάδες Άρχοντες και µυριάδες Φο κατήλθαν στον κόσµο αυτό
Βοηθώντας τον ∆άσκαλο να σώσει τους ανθρώπους του κόσµου
Ο Ντάφα διαδίδεται παντού στον κόσµο
Σχηµατίζοντας καρµικούς δεσµούς, ανεξάρτητα από πλούτο ή φτώχια
Οι άνθρωποι εξασκούν την συµπόνια
Και το κακό Κόµµα το µισεί αυτό
Οι καταστολές ήταν συχνές
Παραπλανητικά λόγια κάλυψαν του ουρανό
Είναι δύσκολο για τα αισθανόµενα όντα να διακρίνουν
Εδώ σας δίνουµε την αλήθεια

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΡΚΟ

Πριν κατέλθουµε στον κόσµο, υποσχεθήκαµε
Όποιος λάβει τον Φα, θα πρέπει πρώτα να βρει τον άλλο
Σας δίνω την αλήθεια, όµως γιατί την απορρίπτετε;
Πόσα ξέρετε για τον Νόµο του Φο του Φάλουν;
Μην ακολουθείτε ανόητα τα ψέµατα της δίωξης
Η αλήθεια είναι ο θησαυρός που σας φέρνει σωτηρία
Εκπληρώνω τον όρκο
Σώζοντας ανθρώπους πριν την καταστροφή, παραβγαίνοντας µε τον χρόνο
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Το µακρύ ποτάµι της ιστορίας, χιλιάδες κύµατα
Εκατοντάδες δυναστείες, κάθε µία µε διαφορετικά πολιτιστικά κατάλοιπα
Πόσοι ήταν οι µεγάλοι που ανακίνησαν τον άνεµο και τα σύννεφα;
Ένας σωρός χώµατος (έµεινε πίσω), συντροφεύοντας τον ήρωα
Πότε θα λήξουν η µετενσάρκωση και η αναγέννηση;
Γιατί ο απέραντος ουρανός είναι τόσο µεγαλοπρεπής;
Οι ανθρώπινες ζωές διέσχισαν τόσα µέρη, εν αναµονή του Φα
Λάβετε τον Φα και επιστρέψτε στα Ουράνια ψηλά

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ;

Εκατό χρόνια ανθρώπινης ζωής, για ποιον τόσο πολυάσχολος;
Φήµη, πλούτος, και αισθήµατα για την οικογένεια προκαλούν βαθιά αγωνία
Όταν η µουσική σταµατάει και το δράµα λήγει, ποιος είµαι;
Τα Ουράνια δεν µιλάνε, αφήνοντας µας σε σύγχυση
Ο Ντάφα διαδίδεται παντού γύρω σου
Μάθε την αλήθεια να καθοδηγήσεις την χαµένη σου πορεία
Αφυπνίσαµε τους ανθρώπους έτσι ώστε να µπορούν να διαχωρίσουν το καλό απ’ το κακό
Και να βρουν τους αληθινούς τους εαυτούς να επιστρέψουν στα ουράνια
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ΛΑΧΤΑΡΑ

Το ολόγιοµο φεγγάρι κρέµεται στον ουρανό
Η χώρα, στο ασηµένιο φως, ησυχάζει
Η σκηνή µε κάνει να αναρωτιέµαι
Εποχές πριν, πού βρισκόµουν;
Γιατί ήρθα στον κόσµο αυτό;
Οι σοφοί είπαν ότι ήρθαµε απ’ τα ουράνια
Κι ότι το Θείο θα µας πήγαινε σπίτι
Πιστεύω πως είναι αλήθεια
Επειδή η καρδιά µου το λαχταρά

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Περιπλανώµενος στον κόσµο για αιώνες
Απ’ το ένα µέρος στο άλλο, σε µετεµψύχωση, δίχως διάλειµµα
Βιώνοντας χώρες και ωκεανούς αλλάζοντας µέρη κατά τη διάρκεια
Αναζητώντας το Ορθό Τάο
Τώρα η αλήθεια βρίσκεται µπροστά στα µάτια σου
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ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ;

Ποιός µπορεί να µου πει
Ποιό είναι το νόηµα της ζωής;
Απασχοληµένος εκατό χρόνια για φήµη, συναισθήµατα, πλούτο
Μετά ξαφνικά ασθένεια, γηρατειά, κενότητα
Εν µέσω σύγχυσης, άκουσα ένα τραγούδι
Θεία όντα έχουν έρθει στον κόσµο
Μάθε την αλήθεια και µπορεί να σωθεί κάποιος!

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΟΥ

Τραγουδώ ένα τραγούδι µέσα από την καρδιά
Ποιός είναι πραγµατικά ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής;
Με πολλές προσκολλήσεις και µεγάλη αίσθηση της απώλειας
Αύριο ίσως επαναλάβω το ίδιο λάθος
Ο θρυλικός Άγιος έχει φτάσει
Ποιό είναι το όνοµα Του;
Θέλω να Τον ρωτήσω για το νόηµα της ζωής
Θέλω να βρω τον πραγµατικό εαυτό µου
Θέλω να πάω προς το φως που έχει δείξει
Θέλω ν’ ακούσει το τραγούδι µου
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ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Οι άνθρωποι του κόσµου είναι κυρίως θεότητες απ’ τα Ουράνια
Κατήλθαν στον κόσµο αυτό εν αναµονή της χρυσής γραφής
Όµως επειδή ο θνητός κόσµος είναι τόσο επικίνδυνος
Πέσανε στην άβυσσο, επιδιώκοντας φήµη και πλούτο
Αρχικά, µε ποιον υπογράψατε τη δέσµευση;
Η οικογένειά σας στο ουράνιο βασίλειο ανησυχεί
Φήµη, πλούτος, συναίσθηµα κι εχθρότητα – όλα καταλήγουν κενά
Βιαστείτε να αναζητήσετε την αλήθεια, το µονοπάτι προς τα Ουράνια

ΠΟΣΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΩ

Το θεϊκό µονοπάτι οδηγεί στις πύλες του Ουρανού
Πόσοι µπορούν να το αναγνωρίσουν;
Τα ψέµατα έχουν συσκοτίσει την όραση
Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι το Θείο έχει έρθει
Ογδόντα εκατοµµύρια τάφοι, αθώες ψυχές
Πέντε χιλιετίες πολιτισµού πήραν φωτιά
Γιατί δεν εξετάζετε τη συνείδηση σας;
Το Θείο περιστρέφει το Φάλουν
Οι µαθητές του Ντάφα χύνουν αίµα στην σκόνη—
Είναι για χάρη των αισθανόµενων όντων
Πόσο δύσκολο είναι να σας σώσω
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∆ΙΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΛΟΓΙΑ

Από την δηµιουργία των Τριών Βασιλείων, 200 εκατοµµύρια χρόνια έχουν περάσει
Ο ουρανός κι η γη έχουν διανύσει µια µακρά περίοδο και τα χρόνια είναι δύσκολο να
µετρηθούν
Οι ωκεανοί και οι αγροί συχνά αντικατέστησαν ο ένας τον άλλον
Κάθε δυναστεία προσέλαβε άλλη όψη
Η δηµιουργία του ανθρώπινου κόσµου ήταν για να στρωθεί ο δρόµος προς τα Ουράνια
Εν τούτοις δαίµονες ρηµάζουν τον ανθρώπινο κόσµο, µία καταστροφή µετά την άλλη
Η ηθική του κόσµου είναι διεφθαρµένη, αλλά ο Ντάφα διαδίδεται εδώ
Είναι για την σωτηρία του κόσµου πριν το τέλος της Κάλπα
Όλες οι ζωές αναµένουν το Θείο για σωτηρία
Οι µαθητές του Ντάφα διαδίδουν αληθινά λόγια

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ

Ταξίδεψα στον κόσµο
Η ανήσυχη καρδιά µου αναζητά ακόµα—
Πού είναι η πηγή της ζωής;
Γιατί οι άνθρωποι µοιάζουν σαν να παίζουν ρόλο σε θεατρική παράσταση;
Θέλω να βρω το πραγµατικό νόηµα της ζωής
Τα ανθρώπινα όντα µε κανένα τρόπο δεν δηµιουργήθηκαν για φήµη και πλούτο
Όσο διατηρούµε καλοσύνη και συνείδηση
Το Θείο δεν θα µας εγκαταλείψει
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ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Αντιµέτωπος µε την αλήθεια, γιατί την απορρίπτεις;
∆εν είναι για να σε αποµακρύνω απ’ τη θεότητα που πιστεύεις
Ούτε για να σε κάνω σαν και µένα—
Αυτό εξαρτάται απ’ το αν έχεις τέτοιο καρµικό δεσµό
Εν µέσω του κινδύνου, σώζω ανθρώπους, εξαιτίας του όρκου µου από πριν
Ικέτευσες το Θείο, να σε σώσει πίσω στα Ουράνια
Εν τούτοις είσαι τόσο χαµένος που απορρίπτεις το κάλεσµα
Το µονοπάτι που σου δείχνουν οι µαθητές του Ντάφα δεν θα σε οδηγήσει σε λάθος δρόµο, µε
βεβαιότητα

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

∆εν είναι για ανταπόδοση µε κάτι
∆εν είναι για να σε κάνω θρησκευόµενο
Ούτε είναι για εξουσία και χρήµατα
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχες προβλέψει
Σε καλώ πριν την καταστροφή
Άκουσε µε να µιλάω την αλήθεια
Κι ο Σατανάς δεν θα σου χαµογελάει πια µοχθηρά
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ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ;

Κάποτε αναζήτησες επί πολύ χρόνο και σκληρά
Όταν χαρούµενος, παρασύρθηκες
Όταν προβληµατισµένος, παραπονέθηκες σε Ουρανό και Γη
Όταν απασχοληµένος, δεν ελέγχεις τον εαυτό σου
Η µισή σου ζωή εξαντλήθηκε για φήµη και πλούτο
Υπάρχει η αίσθηση ότι περιµένεις κάποιον
Έπειτα γρήγορα επισκιάζεται από επίγειες ανησυχίες
Ποιό είναι το νόηµα της ζωής;
Η αλήθεια µπορεί να ξεκλειδώσει τη µνήµη

ΕΧΕΙΣ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΣΟΥ;

Το Θείο µου ζήτησε να τραγουδήσω την αλήθεια
Βαδίζουµε ένα θεόσταλτο µονοπάτι
Αν και οι άνθρωποι ξέρουν ότι οι κίνδυνοι του κόσµου αυξάνονται
Ασυναίσθητα ρίχνουν λάδι στη φωτιά
Έχεις ξεχάσει τον όρκο που έγινε τη στιγµή της δηµιουργίας;
Είναι η ελπίδα για την επιστροφή σου σπίτι
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∆ΙΩΞΕ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΣΟΥ

Μην νοµίζεις ότι σου ζητάω να µε γλιτώσεις
Μην αφήνεις τα ψέµατα του Κόκκινου ∆ιαβόλου να σε ελέγχουν
Εν µέσω του κινδύνου, απλά θέλω να ξέρεις την αλήθεια
Και ελπίζω το Θείο να σε προστατέψει
∆εν σου ζητάω να µε γλιτώσεις
Ούτε προσπαθώ να σε κατευθύνω
Απλά θέλω να σου πω: αυτό που οι άνθρωποι
περίµεναν έχει ήδη φτάσει στον κόσµο
Η αλήθεια µπορεί να διώξει τη σκόνη απ’ τα µυαλά των ανθρώπων

Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Περιφέροµαι κατά µήκος της κορυφογραµµής
Ο έναστρος ουρανός είναι υψηλός, µακρινός κι απέραντος
Στο νυχτερινό ουρανό κάποιος τραγουδάει
Μετεµψύχωση και αναγέννηση, χιλιάδες φορές
Όλοι οι άνθρωποι προέρχονται απ’ τους ουρανούς
Γιατί να κατέλθεις στον κόσµο, έχεις ξεχάσει;
Ο Άρχοντας ∆ηµιουργός δεν έχει καθυστερήσει
[να φέρει σωτηρία στο τέλος της Κάλπα]
Η τραγουδιστή φωνή προέρχεται απ’ το σύµπαν
Η µελωδία της αντηχεί παντού σε ουρανό και γη
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Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο επίγειος κόσµος είναι σαν θάλασσα ανάµεσα σε απέραντο ουρανό και γη
Η ανθρώπινη ζωή είναι σαν µια µικρή βάρκα που πλέει στον αχανή ωκεανό
Εν µέσω των κυµάτων, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πόσο επικίνδυνος είναι ο ανθρώπινος κόσµος
Ανάµεσα στον ανθρώπινο κόσµο και στο πέρα απ’ αυτόν, υπάρχει ένα τείχος
Τόσα πολλά κύµατα και ύφαλοι σε περιµένουν
Μόνο η αλήθεια µπορεί να σε βοηθήσει να επιστρέψεις σπίτι

ΛΟΓΙΚΕΥΣΟΥ

Πόσο κρατάει µια ανθρώπινη ζωή;
Τραγουδώντας χαρούµενα και γευόµενος ωραία κρασιά
Αγνοώντας ότι η καταστροφή πλησιάζει
Οι άνθρωποι του κόσµου πηγαινοέρχονται ακόµη βιαστικά
Η γέννηση και τα γηρατειά είναι παροδικά
Η αλήθεια βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου
Ο Ιερός Βασιλιάς έχει έρθει στον κόσµο
Αν [η ευκαιρία] χαθεί, η λύπη θα είναι σπαρακτική
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ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟ

Η καταστροφή έχει έρθει
Οι άνθρωποι δεν το αντιλαµβάνονται
∆εν είναι πολύ αργά να µάθεις την αλήθεια—
Το Κόκκινο Κύµα σηκώθηκε για να φέρει χάος στον κόσµο
Εξάλειψε το σηµάδι του Κόκκινου Κτήνους
Και θα σε προστατέψει το Θείο
Αναµένοντας την σωτηρία του Φο

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΜΙΚΟΥΣ ∆ΕΣΜΟΥΣ

Στην αχανή θάλασσα των ανθρώπων, είναι δύσκολο να το συναντήσεις
Ένα χαµόγελο που συνάντησες τυχαία οφείλεται σε καρµικό δεσµό
Γαλήνεψε το νου σου και άκου την αλήθεια
Περίµενες χιλιετίες να ακούσεις τα λόγια αυτά
Ο Ντάφα που σώζει διαδίδεται στον κόσµο
Κάθε λέξη των ουράνιων µυστικών είναι αλήθεια
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Μπορείς ακόµα να ξεκλειδώσεις τη µνήµη σου;
Βρίσκεται ακόµη εκεί ο όρκος που έκανες πριν έρθεις στον κόσµο;
Στη διάρκεια των µετεµψυχώσεων αναµέναµε όλοι το Θείο
Τα θεία όντα έχουν έρθει από καιρό, µόνο που ήταν κρυφό
Οι άνθρωποι του κόσµου είναι όλοι απασχοληµένοι µε φήµη και πλούτο
Οι πιστοί των ψεµάτων του ΚΚΚ λατρεύουν το Κόκκινο Κτήνος
Η αλήθεια θα ανοίξει τη µνήµη σου
Και θα καταλάβεις γιατί υπάρχουν τόσες καταστροφές στον κόσµο
Κι επίσης γιατί οι µαθητές του Ντάφα θέλουν να διαδώσουν την αλήθεια
Μετά την αφύπνιση θα βρεις τον εαυτό σου και θα γλιτώσεις την εξάλειψη
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
1

Το ποίηµα αυτό αναφέρεται στον πρώην Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΚ Τζιάνγκ
Βλ. την πρώτη σηµείωση
3
Κεντρική στην παραδοσιακή κινέζικη κουλτούρα είναι η έννοια του να είσαι «υιικός» (xiào 孝) που
σχετίζεται µε την αδιάκοπη αφοσίωση προς τους γονείς, στους οποίους κάποιος είναι υποχρεωµένος
εκ γενετής
4
Ένας κινέζικος όρος που χρησιµοποιείται για ανθρώπους δίχως αρχές που θα σκύψουν και θα
δουλέψουν για το Κόµµα ακόµα και για αµοιβές κατ’ όνοµα, όπως για παράδειγµα αναρτώντας προκοµµατικές δηλώσεις σε διαδικτυακά φόρουµ
5
Αναφέρεται στην απόσυρση από τις τρεις κοµµουνιστικές οργανώσεις που τυπικά προσχωρούν οι
Κινέζοι πολίτες, δηλ. το ΚΚΚ, την Κινέζικη Κοµµουνιστική Νεολαία και τους Πρωτοπόρους της
Νεολαίας του ΚΚΚ
2

76

