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Phiên âm:

Vũ Trụ Lưu Manh Khán Nhĩ Kỷ Nhật Tác
Thiên trầm trầm
Bất kiến thân biên nhân
Hướng thiên vấn
Thiên vô Đạo hài hữu thùy thị Thần
Ngô bất chính Pháp đô thị trần
Bất thừa nhận đô thị loạn quỷ hồn
Tha nhật vấn đỉnh thời khiếu nhĩ tản vô ngân
Nhị linh linh lục niên cửu nguyệt tam thập nhật
Diễn nghĩa:

Những kẻ lưu manh trong vũ trụ
xem các ngươi còn mấy ngày
Trời sầm sì
Không thấy người xung quanh
Hướng lên trời hỏi
Trời vô Đạo còn có ai là Thần
Ta không Chính Pháp đều sẽ là cát bụi
Không thừa nhận đều là quỷ hồn hỗn độn
Đến ngày phán xét cho ngươi tan không còn dấu vết
Ngày 30 tháng 9 năm 2006
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Phiên âm:

Vị Lai Tự Kỷ Bả Trì
Ngã môn tuy nhiên bất tương thức
Đô thị Sáng Thế Chủ tại bảo hộ liên từ
Văn hóa bất tương đồng
Hữu phổ thế đích giá trị
Mạt hậu đô tại đẳng Tha cứu độ gia trì
Nhân loại dĩ đáo liễu lịch sử đích mạt thời
Vi thử ngã bả chân tướng cáo tố nhĩ
Hiện đại quan niệm hành vi tại bả nhân tính hủ thực
Vô Thần luận khiếu nhân dữ Thần bối đạo nhi trì
Tiến hóa luận tại bả sinh mệnh biếm trị
Thiện ác gian Thần tại thiêu tuyển sinh mệnh
Cứu độ đích Pháp thuyền khởi hàng bất hội diên trì
Nhị linh nhất ngũ niên nhất nguyệt nhị nhật
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Diễn nghĩa:

Tương lai tự mình nắm chắc
Mặc dù chúng ta không quen biết nhau
Đều là đang được Sáng Thế Chủ từ bi thương xót bảo hộ
Văn hóa bất tương đồng
Có giá trị phổ quát
Thời mạt hậu đều đang đợi Ông tới gia trì cứu độ
Nhân loại đã đến thời kỳ cuối của lịch sử
Vì vậy tôi nói cho bạn chân tướng
Quan niệm hành vi hiện đại đang khiến nhân tính hủ bại
Vô Thần luận bảo người ta đi con đường quay lưng với Thần
Tiến hóa luận đang khiến sinh mệnh mất giá trị
Giữa thiện và ác Thần đang lựa chọn sinh mệnh
Thuyền Pháp cứu độ ra khơi sẽ không kéo dài trì hoãn
Ngày 2 tháng 1 năm 2015
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Phiên âm:

Đại Pháp Chỉ Đích Lộ
Nhĩ ngã tuy nhiên bất tương thức
Đô tại đồng nhất tinh cầu túc thực
Bối cảnh bất tương đồng
Hữu trước cộng đồng đích nhân sinh giá trị
Nhân loại dĩ đáo liễu lịch sử đích mạt thời
Sinh mệnh đô tại đẳng Sáng Thế đích Chủ lai thế
Vi thử ngã bả chân tướng cáo tố nhĩ
Bất yếu tùy hiện đại quan niệm hành vi thiên chấp
Thần nhất trực tại thiêu tuyển sinh mệnh
Thiện ác gian tự kỷ bả trì
Đại Pháp chỉ đích lộ một hữu mạt nhật
Nhị linh nhất ngũ niên nhất nguyệt nhị nhật
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Diễn nghĩa:

Con đường Đại Pháp chỉ dẫn
Mặc dù chúng ta không quen biết nhau
Đều đang sinh sống cùng một tinh cầu
Bối cảnh không tương đồng
Cùng có chung giá trị nhân sinh
Nhân loại đã đến thời cuối cùng của lịch sử
Sinh mệnh đều đang đợi Sáng Thế Chủ đến thế gian
Vì vậy tôi nói cho bạn chân tướng
Đừng thiên kiến theo quan niệm hành vi hiện đại
Thần không ngừng đang lựa chọn sinh mệnh
Giữa thiện và ác bản thân [phải] nắm chắc
Con đường Đại Pháp chỉ dẫn không có ngày tàn
Ngày 2 tháng 1 năm 2015
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Phiên âm:

Độ Hàng
Nhĩ dã mang tha dã mang
Đài đầu khán thân bàng
Âm mai bối hậu đại dịch tàng
Nhân tại nguy nan hiểm lộ thượng
Thính tín đả áp hoang ngôn hội bả thiên lộ đáng
Hiện đại quan niệm hành vi khứ bất liễu Thiên đường
Ngã đích sứ mệnh thị cáo tố nhân chân tướng
Pháp Luân Đại Pháp tại cứu nhân
Mạt hậu đắc cứu thị nhĩ đích phán vọng
Bách mang trung nhân yếu tưởng nhất tưởng
Lai thế vi thượng đích độ thuyền yếu khởi hàng
Nhị linh nhât lục niên nhất nguyệt nhất nhật
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Diễn nghĩa:

Con thuyền cứu độ
Bạn cũng bận rộn anh ấy cũng bận rộn
Ngẩng đầu xem bên cạnh mình
Đằng sau mây đen ẩn chứa đại dịch
Con người đang ở trên con đường nguy nan hiểm trở
Tin nghe lời đàn áp dối trá sẽ chặn đường lên trời
Hành vi quan niệm hiện đại không thể đến được Thiên đường
Sứ mệnh của tôi là nói với mọi người chân tướng
Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người
Được đắc cứu lúc cuối cùng là mong mỏi của bạn
Trong trăm thứ bận rộn con người cần suy nghĩ xem
Đến thế gian này chính là vì [để] lên được con thuyền cứu độ sắp ra khơi
Ngày 1 tháng 1 năm 2016
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Phiên âm:

Vi Hà Lai Giá Lý
Mạt hậu đô tại đẳng Sáng Thế Chủ cứu khởi
Hoại diệt tiền dĩ truyền cứu nhân đích Pháp lý
Khả thị nhân môn truy trục đích thị danh lợi
Phấn đấu nhất sinh đích truy cầu đái bất tẩu
Lai khứ chỉ hữu nhĩ
Mang lục trung dĩ bất tri vi hà lai giá lý
Hạ thế tiền đa thị tự kỷ Thiên quốc đích Đế
Vi cứu thiên chúng phóng khí liễu Thần thể
Nhân thế đích lợi ích bất trọng yếu
Tiếp thánh duyên trùng tân thành tựu tự kỷ
Trảo đáo chân tướng tẩu xuất mê để
Đoái hiện lai thế đích túc nguyện tài thị nhĩ đích đại hỷ
Nhị linh nhât lục niên nhât nguyệt ngũ nhật
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Diễn nghĩa:

Vì sao đến nơi này
Thời mạt hậu đều đang đợi Sáng Thế Chủ cứu độ
Trước khi hoại diệt đã truyền Pháp lý cứu con người
Thế nhưng điều con người theo đuổi là danh lợi
Những truy cầu phấn đấu cả một đời không mang theo đi được
Đến đi chỉ có bạn
Trong bận rộn đã không biết vì sao đến nơi này
Trước khi hạ xuống thế gian đa số là vua tại Thiên quốc của mình
Vì cứu chúng sinh trên trời đã buông bỏ Thần thể
Lợi ích của thế gian con người không quan trọng
Tiếp thánh duyên trùng tân thành tựu bản thân
Tìm đến chân tướng thoát khỏi mê sâu
Làm tròn lời thệ ước xưa khi đến thế gian mới là đại hỷ của bạn
Ngày 5 tháng 1 năm 2016
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Phiên âm:

Thậm Ma Thị Tín Ngưỡng
Thậm ma thị đối Thần đích tín ngưỡng
Duy hộ tông giáo đích tâm na ma cường
Phóng hạ chấp trước tài năng tẩu tại Thần đạo thượng
Án trứ Thánh giả đích thoại thiện như cao dương
Thánh chiến thị Thiên Thần chi gian đích trượng
Nhân vi tín ngưỡng nhi chiến thị sát sinh hại mệnh
Bất thiện đích tâm hội sử ma tính cường
Thần bất hội khiếu nhân đái trước sát tâm thượng Thiên đường
Thậm ma thị đối Thần đích tín ngưỡng
Phóng hạ nhân tâm ác niệm Thiên quốc chỉ thu thiện lương
Nhị linh nhất lục niên nhất nguyệt lục nhật
Diễn nghĩa:

Thế nào là tín ngưỡng
Thế nào là tín ngưỡng đối với Thần
Cái tâm duy hộ tôn giáo mạnh mẽ đến thế
Buông bỏ chấp trước mới có thể đi trên con đường của Thần
Chiểu theo lời của Thánh giả lương thiện như con chiên
Thánh chiến là trận chiến giữa các Thiên Thần
Con người vì tín ngưỡng mà chiến đấu là sát sinh hại mệnh
Tâm bất thiện sẽ khiến ma tính mạnh mẽ
Thần sẽ không để con người mang theo sát tâm lên Thiên đường
Thế nào là tín ngưỡng đối với Thần
Buông bỏ nhân tâm ác niệm, Thiên quốc chỉ thu nhận thiện lương
Ngày 6 tháng 1 năm 2016
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Phiên âm:

Ngã Đích Mộng
Ngã hữu nhất cá chân thực đích mộng
Mạt hậu Sáng Thế Chủ tại vãn cứu Thiên thể bả Pháp chính
Vô số Thiên Thần hạ thế bả Tha đẳng
Đại Pháp đệ tử tại cáo tố nhân Đại Pháp tại cứu nhân
Hồng ma dụng hoang ngôn lợi ích bả nhân ngoạn lộng
Phong cuồng hành ác bất khiếu nhân bả độ thuyền thừa
Thiện ác trung nhân yếu đoái hiện thừa nặc tài đắc cứu
Giá thị đắc cứu đích bằng chứng
Thần khiếu ngã bả giá mộng xướng cấp nhân dụng ca thanh
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt cửu nhật
Diễn nghĩa:

Giấc mơ của tôi
Tôi có một giấc mơ chân thực
Lúc cuối cùng Sáng Thế Chủ cứu vãn Thiên thể chính lại Pháp
Vố số Thiên Thần hạ thế đợi Ông
Đệ tử Đại Pháp đang bảo mọi người [rằng] Đại Pháp đang cứu người
Ma đỏ dùng lời nói dối và lợi ích đùa giỡn con người
Điên cuồng hành ác không để con người lên thuyền cứu độ
Trong thiện ác con người phải thực hiện lời hứa mới được đắc cứu
Đây là bằng chứng được đắc cứu
Thần bảo tôi xướng ca lên giấc mộng này cho con người bằng tiếng hát
Ngày 9 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Chí Hướng
Mạt thế đạo đức biến liễu dạng
Hiện đại quan niệm tại dữ Thần giảo lượng
Sáng Thế Chủ dĩ lai cứu thế nhân
Đại Pháp đồ khước thành liễu đả áp đối tượng
Vi yểm cái chân tướng hoang ngôn hảm đích lượng
Lợi ích trung suy ba trợ lãng đích tại bả khổ quả nhưỡng
Bách hại chiêu lai đích ác báo tùy thời hội giáng
Tẩu xuất nguy nan trảo chân tướng
Đắc cứu hồi Thiên tài thị nhĩ đích chí hướng
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt nhị thập ngũ nhật
Diễn nghĩa:

Chí hướng
Thời mạt thế đạo đức đã biến dạng
Quan niệm hiện đại đang giao tranh với Thần
Sáng Thế Chủ đã tới cứu thế nhân
Đồ đệ Đại Pháp lại trở thành đối tượng [bị] đàn áp
Vì để che đậy chân tướng lời giả dối kêu vang
Trong lợi ích đẩy sóng theo dòng đang gây nên quả đắng
Ác báo mà bức hại chiêu mời đến sẽ tùy thời giáng xuống
Bước ra khỏi nguy nan tìm chân tướng
Đắc cứu quay về Trời mới là chí hướng của bạn
Ngày 25 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Minh Thị
Ngã môn thị Đại Pháp đồ
Đái trước mỹ hảo dữ chúc phúc
Triển hiện chân tướng hòa cứu độ
Thế phong đạo đức việt lai việt đê tục
Hiện đại quan niệm hành vi đái trước độc
Vô Thần luận tại bả Thần tính điên phúc
Tiến hóa luận thị bả nhân Thần tiết độc
Ngã dụng ca thanh bả chân tướng miêu thuật
Dữ Thần cộng vũ bang nhĩ bả nạn trừ
Biệt ly khai truyền thống đích lộ tẩu thượng hiểm đồ
Sáng Thế Chủ dĩ tại nhân gian lạc túc
Nguy nạn tiền cứu nhân khoái tỉnh ngộ
Thế nhân đẳng đích đô thị tha biệt hồ đồ
Chân tướng thông Thiên bất yếu tái trì trù
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt nhị thập lục nhật

27

Diễn nghĩa:

Minh thị
Chúng tôi là đồ đệ Đại Pháp
Mang theo điều tốt đẹp cùng chúc phúc
Triển hiện chân tướng và cứu độ
Đạo đức thế gian càng ngày càng thấp kém dung tục
Quan niệm hành vi hiện đại mang theo độc hại
Vô Thần luận đang lật đổ Thần tính
Tiến hóa luận là khinh nhờn con người và Thần
Tôi dùng tiếng hát miêu tả chân tướng
Cùng múa với Thần giúp bạn trừ nạn
Chớ rời xa con đường truyền thống [mà] lên đường hiểm
Sáng Thế Chủ đã dừng chân tại nhân gian
Cứu người trước nguy nan hãy mau tỉnh ngộ
Điều thế nhân đợi đều là Ông, chớ hồ đồ nữa
Chân tướng thông Thiên đừng chần chừ do dự nữa
Ngày 26 tháng 2 năm 2016

28

29

Phiên âm:

Tham Thấu Thị Thiên Cơ
Đại hải đích đối diện
Vi hà bả nhĩ lưu luyến
Na thị Chính Pháp đích trung tâm
Thần truyền văn hóa đích chủ tuyến
Ngũ thiên niên văn minh nội vận vô hạn
Mạt hậu Sáng Thế Chủ tại giá yếu bả thiên vũ tòng kiến
Nạn lai thời Đại Pháp đồ năng tại Pháp trung dung luyện
Bội ly Thần lộ đạo đức tựu hội luân hãm
Loạn thế hội bị Thần đào thải hủy ư tai biến
Thế nhân đa tòng Thiên thượng lai đẳng Tha triệu kiến
Đắc Pháp trùng tố Thiên quốc tái hiện tân Thánh điện
Giá thị nhĩ lai đương nhân đích mục địa
Giá thị nhĩ sử tiền thệ ước đích đoái hiện
Nhị linh nhất lục niên tam nguyệt nhất nhật

30

Diễn nghĩa:

Hiểu thấu là Thiên cơ
Đối diện với biển lớn
Vì sao khiến bạn lưu luyến
Đó là trung tâm của Chính Pháp
Chủ tuyến của văn hóa Thần truyền
Nội hàm vận vị của năm nghìn năm văn minh là vô hạn
Lúc cuối cùng Sáng Thế Chủ cần ở đây trùng kiến lại vũ trụ
Khi nạn đến đồ đệ Đại Pháp có thể dung luyện trong Pháp
Rời xa con đường của Thần thì đạo đức sẽ thoái hóa
Trong loạn thế sẽ bị Thần đào thải hủy diệt bởi thảm họa
Thế nhân đa số là từ Thiên thượng tới chờ Ông triệu kiến
Đắc Pháp dựng lại Thiên quốc tái hiện Thánh điện mới
Đây là mục đích mà bạn tới [thế gian] làm người
Đây là thực hiện thệ ước tiền sử của bạn
Ngày 1 tháng 3 năm 2016

31

32

33

Phiên âm:

Thần Tại Đoái Hiện Thừa Nặc
Ngã dụng ca thanh cáo tố nhĩ Thần tại đoái hiện thừa nặc
Thị Thiên cơ bất đắc bất thuyết phá
Vũ trụ tại cự biến chúng sinh đại nạn nan đóa quá
Vạn Thần hạ thế đương nhân tòng thiên lạc
Đẳng Sáng Thế Chủ cứu độ bả thiên thể tái tố
Đồng hóa Đại Pháp tài khả bả độ thuyền tọa
Nhân thế thị mê hội bả Thần tính mai một
Danh lợi tình tại dụ hoặc
Vô Thần luận xuất tự hồng họa
Tiến hóa luận thị ức tưởng giả hóa
Hiện đại ý thức hành vi tại tẩu hướng hiểm ách
Đả áp hoang ngôn thị khiếu nhân đối Thần phạm tội nan giải thoát
Thời gian bất đa thái khẩn bách
Đoái hiện nhĩ lai thế đích thệ ước biệt tái thác
Nhị linh nhất lục niên tam nguyệt thập nhị nhật

34

Diễn nghĩa:

Thần đang thực hiện lời hứa
Tôi dùng tiếng hát bảo cho bạn Thần đang thực hiện lời hứa
Là Thiên cơ không thể không nói ra
Vũ trụ đang trong biến hóa cự đại chúng sinh [gặp] đại nạn khó tránh khỏi
Vạn Thần hạ thế từ trời rơi xuống làm người
Đợi Sáng Thế Chủ cứu độ dựng lại thiên thể
Đồng hóa Đại Pháp mới có thể ngồi trên thuyền cứu độ
Thế gian con người là mê sẽ làm chôn vùi Thần tính
Danh lợi tình đang dụ hoặc
Vô Thần luận xuất ra từ tai họa đỏ
Tiến hóa luận là phỏng đoán [và] tạo giả
Ý thức hành vi hiện đại đang đi đến chỗ nguy hiểm
Đàn áp và lời dối trá khiến con người phạm tội với Thần khó giải thoát
Thời gian không nhiều, quá cấp bách
Thực hiện thệ ước khi bạn đến thế gian, chớ sai lầm nữa
Ngày 12 tháng 3 năm 2016

35

36

Phiên âm:

Đại Pháp Đồ Đích Mộng
Ngã hữu nhất cá chân thật đích mộng
Giá mộng thái đại thái Thần thánh
Mạt hậu Sáng Thế Chủ vãn cứu vũ trụ bả Thiên Pháp chính
Vô số thiên Thần hạ thế đương nhân bả tha đẳng
Hồng ma hành ác thị bất khiếu nhân bả độ thuyền thừa
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị hoang ngôn biệt tín phụng
Hiện đại quan niệm hành vi thị vãng tuyệt lộ bính
Loạn tượng trung Thần tại kiểm nghiệm nhân tính
Thiện ác gian thiên bình bả nhân tâm xưng
Giá thị năng phủ cứu độ đích bằng chứng
Hướng Đại Pháp đồ liễu giải chân tướng
Hiện thực chính tại đoái hiện ngã đích mộng
Nhị linh nhất lục niên tam nguyệt nhị thập nhị nhật

37

Diễn nghĩa:

Giấc mơ của đệ tử Đại Pháp
Tôi có một giấc mơ chân thực
Giấc mơ này quá lớn quá Thần thánh
Lúc cuối cùng Sáng Thế Chủ cứu vãn vũ trụ chính lại Thiên Pháp
Vô số thiên Thần hạ thế làm người đợi chờ Ông
Ma đỏ hành ác là không để người ta lên thuyền độ
Vô Thần luận, Tiến hóa luận là lời dối trá chớ tin theo
Quan niệm hành vi hiện đại là đâm vào tuyệt lộ
Trong cảnh tượng hỗn loạn Thần đang kiểm nghiệm nhân tính
Cán cân thiện ác đo lường nhân tâm
Đó là bằng chứng có thể được cứu độ hay không
Liễu giải chân tướng từ đồ đệ Đại Pháp
Hiện thực chính là đang thực hiện giấc mơ của tôi
Ngày 22 tháng 3 năm 2016

38

39

Phiên âm:

Giải Mê
Vi hà lai thế trung
Đáp án mê chúng sinh
Thác bả danh lợi đương mục địa
Bính bác đô bả tích súc tăng
Vinh hoa phú quý đái bất tẩu
Nhất sinh thao lao vi thùy tranh
Thế nhân đa thị Thiên thượng lai
Hạ thế đắc Pháp tái hồi thăng
Sáng Thế Chủ lai truyền Đại Pháp
Độ thuyền khởi hàng trảo khẩn đặng
Luân hồi triển chuyển vi thử lai
Pháp đồ truyền đích chân tướng tựu thị chỉ lộ đăng
Nhị linh nhất lục niên tam nguyệt tam thập nhật

40

Diễn nghĩa:

Giải mê
Vì sao tới thế gian
Đáp án làm mê hoặc chúng sinh
Sai lầm coi danh lợi làm mục đích
Phấn đấu đều [là để] làm tăng tích luỹ [giàu có]
Vinh hoa phú quý không mang theo đi được
Một đời cực nhọc vì ai mà tranh giành
Thế nhân phần nhiều là đến từ trên Trời
Hạ thế đắc Pháp thăng lên trở về lần nữa
Sáng Thế Chủ tới truyền Đại Pháp
Thuyền cứu độ khởi hành mau tìm [mà] bước lên
Luân hồi trở qua trở lại là vì điều này mà đến
Chân tướng mà đồ đệ Đại Pháp truyền chính là ngọn đèn chỉ đường
Ngày 30 tháng 3 năm 2016

41

42

Phiên âm:

Biệt Bả Nhân Thế Đương Cố Hương
Nhân đa lai tự Thiên đường
Bất yếu chỉ cố tại danh lợi trung tranh cường
Lai thế nhất thân quang
Tẩu thời không không thoát bì nang
Vô Thần luận Tiến hóa luận dụng ý bối hậu tàng
Hiện đại ý thức hành vi tại bả ác quả thường
Vũ trụ tại thành trụ hoại diệt trung tiêu vong
Sáng Thế Chủ khai tân vũ tại cứu chúng sinh trung bôn mang
Nhân lai thế vi đẳng Tha cứu độ lĩnh hàng
Hồi Thiên đích Đại Pháp dĩ tại thế thượng hồng dương
Biệt bả nhân thế đương cố hương
Đắc Pháp hồi Thiên nhĩ dĩ phán đích thái cửu thái trường
Nhị linh nhất lục niên tứ nguyệt thập tam nhật

43

Diễn nghĩa:

Chớ coi thế gian con người là quê hương
Con người đa số đến từ Thiên đường
Chớ đừng chỉ nhìn vào danh lợi mà tranh hơn thua
Đến thế gian một thân trắng
Khi ra đi trút cái túi da [rồi cũng] trống trơn
Vô Thần luận, Tiến hóa luận có ẩn chứa dụng ý đằng sau
Ý thức hành vi hiện đại để nếm trải kết quả xấu
Vũ trụ đang tiêu vong trong Thành-Trụ-Hoại-Diệt
Sáng Thế Chủ khai [sáng] vũ trụ mới đang vất vả
bôn ba trong khi cứu chúng sinh
Con người đến thế gian vì để đợi Ông cứu độ dẫn đường
Đại Pháp [để] quay về Trời cũng đang hồng dương trên thế gian
Chớ coi thế gian con người là quê hương
Đắc Pháp quay về Trời [là điều] bạn mong đợi đã quá lâu quá dài
Ngày 13 tháng 4 năm 2016

44

45

46

Phiên âm:

Dự Ngôn Tại Ứng Nghiệm
Ngã đích cố hương tại đại hải đối diện
Ngũ thiên niên văn minh nội vận vô hạn
Na thị Thần truyền văn hóa đích chủ tuyến
Truyền thuyết Sáng Thế Chủ tại Đông phương phục hoạt bả Thần đạo phô
điếm
Giá dự ngôn dĩ tại hiện thực trung ứng nghiệm
Vi cứu chúng sinh tha đích đồ chính tại ma nạn trung dung luyện
Thế nhân đa tòng Thiên thượng lai
Tựu vi bả tha kiến
Mạt hậu nhân tính đạo đức truyền thống yếu trùng kiến
Bội ly Thần đại nạn tựu hội sử nhân luân hãm
Vô Thần luận Tiến hóa luận tại bả nhân phiến
Hiện đại quan niệm hành vi hội sử nhân biến dị
Đắc cứu hồi Thiên na thị nhĩ đích túc nguyện dữ chân niệm
Thiên bách niên đích luân hồi tựu vi thử nguyện năng đoái hiện
Nhị linh nhất lục niên tứ nguyệt thập thất nhật

47

Diễn nghĩa:

Dự ngôn đang ứng nghiệm
Quê hương tôi ở bên kia biển lớn
Năm nghìn năm văn minh nội hàm vận vị vô hạn
Đó là chủ tuyến của văn hóa Thần truyền
Truyền thuyết [rằng] Sáng Thế Chủ phục sinh ở phương Đông trải ra con
đường [thành] Thần
Dự ngôn này đã đang ứng nghiệm trong hiện thực
Vì để cứu chúng sinh đồ đệ của Ông đang dung luyện trong ma nạn
Thế nhân phần nhiều đến từ Thiên thượng
Chính vì để được gặp Ông
Lúc cuối cùng nhân tính đạo đức truyền thống cần gây dựng lại
Rời xa Thần thì đại nạn sẽ khiến con người sa ngã
Vô Thần luận Tiến hóa luận đang lừa gạt con người
Quan niệm hành vi hiện đại sẽ khiến con người biến dị
Đắc cứu trở về trời đó là nguyện xưa và chân niệm của bạn
Luân hồi trăm nghìn năm chỉ vì nguyện ấy có thể thực hiện
Ngày 17 tháng 4 năm 2016

48

49

Phiên âm:

Ngã Môn Đích Ca
Trợ Sư cứu chúng sinh
Tuần hồi diễn xuất thị ngã môn đích sứ mệnh
Thanh xuân tại học tập trung bạn trước vũ đạo cơ bản công
Cánh đa đích thời quang tại chuyên nghiệp huấn luyện trung
Sinh mệnh thời khắc tùy trước tu luyện đề thăng
Vũ đài thượng nghênh lai đích thị hoan lạc dữ tiếu thanh
Hãn thủy hoán hồi cảm ân đích chưởng thanh như lôi minh
Tụ quang đăng bả nhân sinh đích lượng điểm huy ánh
Ngã môn thị hạnh vận đích sinh mệnh
Đại Pháp đệ tử thị ngã đích vinh diệu
Thần Vận thị ngã môn đích danh xưng
Nhị linh nhất lục niên tứ nguyệt thập thất nhật
Diễn nghĩa:

Tiếng hát của chúng tôi
Trợ giúp Sư phụ cứu chúng sinh
Lưu diễn là sứ mệnh của chúng tôi
Tuổi thanh xuân lúc học tập kèm theo kỹ năng cơ bản của vũ đạo
Phần lớn thời gian ở trong huấn luyện chuyên nghiệp
Từng thời khắc sinh mệnh thuận theo tu luyện mà đề cao
Đón tiếp trên sàn diễn là sự vui vẻ và tiếng cười
Mồ hôi đổi lấy những tràng pháo tay cảm ơn như sấm
Ánh đèn sân khấu làm rạng rỡ điểm sáng trong đời người
Chúng tôi là những sinh mệnh may mắn
Đệ tử Đại Pháp là vinh diệu của tôi
Thần Vận là danh xưng của chúng tôi
Ngày 17 tháng 4 năm 2016
50

51

Phiên âm:

Hồi Quy Thị Nguyện
Thế nhân đa thị Thiên thượng lai
Cửu viễn đích ký ức bị trần mai
Nhân gian hành lạc bất thị nhĩ đích nguyện
Bách niên hậu danh lợi hà tại
Chỉ kiến phong tảo ai
Sáng Thế Chủ lai cứu tam tài
Đại Pháp đồ hữu trước từ bi đích hung hoài
Trảo đáo tha môn năng giải cứu
Chúng sinh thượng đích độ thuyền đội tại bài
Nhị linh nhất lục niên thất nguyệt nhị thập bát nhật
Diễn nghĩa:

Quay trở về là nguyện
Thế nhân phần nhiều là đến từ trên Trời
Ký ức xa xưa bị bụi trần chôn vùi
Hưởng thụ hoan lạc nhân gian không phải là nguyện của bạn
Sau trăm tuổi danh lợi có còn đâu
Chỉ thấy gió thổi cát bụi
Sáng Thế Chủ tới cứu Tam tài
Đồ đệ Đại Pháp có tấm lòng từ bi
Tìm được họ có thể được giải cứu
Đội thuyền cứu độ chở chúng sinh đang xếp hàng
Ngày 28 tháng 7 năm 2016

52
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Phiên âm:

Viễn Cổ Đích Thệ Ước Tại Triệu Hoán
Ngã môn tòng đại khung thâm xứ tẩu lai
Xưởng trước từ bi đích hung hoài
Đái trước chúc thác
Đái trước hy vọng
Hạ thế bả Sáng Thế Chủ đẳng đãi
Tái tạo thiên thể cứu độ vũ trụ các giới chúng sinh Thiên môn đại khai
Giá thị nhĩ ngã lai thời đích nguyện chỉ thị bị phong mai
Thế phong nhật hạ bất tái thánh khiết bất tái trực bạch
Kinh thường bị danh lợi tình đích dụ hoặc đả bại
Hiện đại quan niệm ly Thần việt lai việt viễn tẩu hướng huyền nhai
Cứu độ đích Đại Pháp dĩ truyền đáo quốc tế vũ đài
Giá thị nhĩ viễn cổ đái lai đích túc nguyện dữ kỳ phán
Trảo Đại Pháp đệ tử liễu giải chân tướng tẩu xuất mê mai
Khuynh thính na Thiên quốc đích hô hoán hướng Thần lộ mại
Nhị linh nhất lục niên bát nguyệt nhị thập nhất nhật

55

Diễn nghĩa:

Thệ ước xa xưa đang vẫy gọi
Chúng tôi tới từ nơi sâu thẳm của đại khung
Mở tấm lòng từ bi
Mang theo gửi gắm
Mang theo hy vọng
Hạ thế đợi Sáng Thế Chủ
Tái tạo thiên thể cứu độ chúng sinh các giới vũ trụ cổng Trời mở lớn
Đây là nguyện của tôi và bạn lúc đến, chỉ là bị chôn vùi
Đạo đức xã hội đi xuống hàng ngày không còn thánh khiết,
không còn thẳng thắn
Thường xuyên bị cám dỗ của danh lợi tình đánh bại
Quan niệm hiện đại rời xa Thần càng ngày càng xa [và] đi đến bờ vực thẳm
Đại Pháp cứu độ đã truyền đến vũ đài quốc tế
Đây là nguyện xưa và mong mỏi mà bạn mang theo từ xa xưa
Tìm đệ tử Đại Pháp liễu giải chân tướng bước ra khỏi khói mê mù
Lắng nghe lời kêu gọi từ Thiên quốc ấy tiến bước trên con đường của Thần
Ngày 21 tháng 8 năm 2016
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Phiên âm:

Nhân Thế Thị Mê
Hữu nhân vấn ngã tu luyện đích ý nghĩa
Ngã trảo hồi liễu tự kỷ
Tri đạo liễu lai đương nhân đích mục địa
Minh bạch liễu nhân hướng hà xứ khứ
Thế nhân đa lai tự dao viễn đích thiên thể
Vi đắc sinh mệnh năng hồi thăng đích Đại Pháp lai giá lý
Mạt hậu Sáng Thế Chủ tại nhân gian truyền Pháp lý
Đại kiếp trung hội bả chúng sinh cứu khởi
Nhân thế thị mê
Hiện đại quan niệm hành vi hội hủy điệu tha ngã nhĩ
Chân Thiện Nhẫn thị vũ trụ bất biến đích thiết luật
Chuyển sinh trung ngã môn bả lai thế đích mục địa vong ký
Đại Pháp đệ tử tại truyền chân tướng
Tha môn hội cáo tố nhĩ mê để
Nhị linh nhất lục niên cửu nguyệt thập nhất nhật
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Diễn nghĩa:

Thế gian con người là mê
Có người hỏi tôi ý nghĩa của tu luyện
Tôi đã tìm lại về chính mình
Đã biết được rằng mục đích đến làm người
Đã minh bạch rằng con người sẽ đi về đâu
Thế nhân phần nhiều đến từ những thiên thể xa xôi
Vì để đắc Đại Pháp có thể khiến sinh mệnh quay trở về mà tới nơi đây
Lúc cuối cùng Sáng Thế Chủ đang truyền Pháp lý tại nhân gian
Trong đại kiếp sẽ cứu vớt chúng sinh
Thế gian con người là mê
Quan niệm hành vi hiện đại sẽ huỷ đi họ, tôi và bạn
Chân-Thiện-Nhẫn là luật [như] sắt bất biến của vũ trụ
Trong chuyển sinh chúng ta đã quên mất mục đích khi tới thế gian
Đệ tử Đại Pháp đang truyền chân tướng
Họ sẽ nói với bạn câu trả lời
Ngày 11 tháng 9 năm 2016
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Phiên âm:

Tế
Bi niệm tại tâm đầu
Lạn quỷ bất khả lưu
Ngoại lai ác trừ tận
Hoàn ngã đệ tử hoàn ngã thống trù
Nhị linh nhất lục niên cửu nguyệt nhị thập lục nhật
Diễn nghĩa:

Tế
Niệm bi thương ở trong tâm
Lạn quỷ không thể lưu lại
[Tà] ác ngoại lai [phải] trừ tận
Trả tôi đệ tử trả tôi hết thảy an bài [trù tính]
Ngày 26 tháng 9 năm 2016
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Phiên âm:

Báo Ứng
Ô vân hội tán
Thời đại tại hoán
Đả áp thời như cầm thú
Quá hậu chẩm ma bạn
Phong cuồng thời não tử thị hồn đản
Thính tín hoang ngôn thời bị quỷ sử hoán
Tham lam thời cảm bả quốc khố chiếm
Lang bái vi ngũ dục hải vô ngạn
Đẳng trảo đẳng phán
Địa ngục ngạ quỷ thiêu khai đích du oa đẳng hạ phạn
Thực phì đích cuồng đồ tạc đích cánh lạn
Nhị linh nhất lục niên cửu nguyệt tam thập nhật
Diễn nghĩa:

Báo ứng
Mây đen sẽ tan đi
Thời đại đang thay đổi
Lúc đàn áp thì như cầm thú
Xong rồi thì làm sao đây
Lúc điên cuồng đầu óc lẫn lộn
Lúc tin theo lời dối trá bị quỷ xui khiến
Lúc tham lam dám chiếm giữ quốc khố
Lang sói kết bầy biển dục vô bờ
Đợi bị bắt đợi bị phán xét
Chảo dầu ngạ quỷ địa ngục đun sôi đợi thức ăn bỏ vào
Kẻ cuồng đồ béo mập chiên càng nát hơn
Ngày 30 tháng 9 năm 2016
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Phiên âm:

Truyền Đệ
Ngã môn lai tự bất đồng đích tộc duệ
Thần khiếu ngã môn Đại Pháp tử đệ
Cứu độ chúng sinh thị ngã môn sinh mệnh đích mục địa
Thế nhân đa thị Thần hạ thế bị vong ký
Vi đẳng Sáng Thế Chủ bả kiếp tị
Nhân loại dĩ tẩu hướng nguy hiểm đích huyền nhai đoạn bích
Bất yếu tùy hiện đại quan niệm hành vi bạn nghịch
Bất yếu bả Thần chỉ đích lộ phóng khí
Ngã yếu hoán hồi nhĩ lai thế tiền đích ký ức
Cáo tố nhĩ đích chân tướng tựu thị Thiên thê
Mạt hậu đích cứu độ chính tại đoái hiện
Ngã môn tại bả tín tức truyền đệ
Nhị linh nhất lục niên thập nhất nguyện nhị thập lục nhật
Diễn nghĩa:

Truyền tin
Chúng tôi đến từ các tộc duệ khác nhau
Thần gọi chúng tôi là đệ tử Đại Pháp
Cứu độ chúng sinh là mục đích sinh mệnh chúng tôi
Thế nhân phần nhiều là Thần hạ thế [nhưng] bị quên mất
Vì để đợi Sáng Thế Chủ, thoát khỏi kiếp nạn
Nhân loại đã đi đến bờ vực nguy hiểm
Đừng thuận theo quan niệm hành vi phản nghịch hiện đại
Đừng từ bỏ con đường Thần chỉ ra
Tôi muốn khơi gợi lại ký ức trước khi bạn tới thế gian
Chân tướng nói cho bạn chính là chiếc thang lên Trời
Cứu độ lúc cuối cùng đang được làm tròn
Chúng tôi đang truyền đi tin tức này
Ngày 26 tháng 11 năm 2016
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Phiên âm:

Từ Bi Đại Quá Ái
Nữ hài nhãn trung hàm trước ái
Tha khước tổng thị trang tác tâm thần bất tại
Nữ hài thoại trung đái trước tình cảm
Tha truyền chân tướng đích cước bộ khước nhất trực hướng tiền mại
Đại Pháp đồ tại bị bách hại
Chẩm năng bả tha đái nhập thống khổ đam tâm vô nại
Tha chỉ năng bả giá ái trân tàng tại tâm lý
Mỗi đương kiến đáo thời hựu bất tưởng tha ly khứ đích thái khoái
Ly biệt thời nhẫn bất trụ tưởng hướng tha biểu bạch dữ kỳ đãi
Vi liễu tha mỹ hảo đích vị lai dữ tín lại
Vi liễu chúng sinh năng đắc cứu
Tha tất tu đoái hiện đối Sáng Thế Chủ đích thừa nặc cứu nhân bất đãi
Nhị linh nhất lục niên thập nhị nguyệt thập nhật
Diễn nghĩa:

Từ bi lớn hơn cả tình yêu
Trong mắt con gái chứa đựng tình yêu
Anh lại cứ luôn giả bộ lơ đãng
Trong lời con gái mang theo tình cảm
Bước chân anh truyền chân tướng lại cứ một mực tiến tới
Đồ đệ Đại Pháp đang bị bức hại
Làm sao có thể khiến cô bé chịu cảnh đau khổ lo lắng bất lực
Anh chỉ có thể đem tình cảm cất giấu trong tâm
Mỗi lần gặp mặt lại không muốn cô bé rời đi quá nhanh
Lúc biệt ly không nhịn được muốn bày tỏ với cô và chờ đợi
Vì tương lai tốt đẹp của cô và sự tin cậy
Vì chúng sinh có thể đắc cứu
Anh ắt phải thực hiện lời hứa với Sáng Thế Chủ cứu người không lười biếng
Ngày 10 tháng 12 năm 2016
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Phiên âm:

Cấp Nhân Hy Vọng
Vãn phong đái trước hạ dạ đích thanh lương
Tinh không trung thiểm trước nguyệt quang
Thế nhân đa lai tự Thiên đường
Vi đẳng Sáng Thế Chủ cứu độ bả nhân đương
Ngã khánh hạnh tẩu thượng liễu tha chỉ đích lộ
Tại Đại Pháp trung đề thăng
Vi bả giá hỷ duyệt dữ nhân phân hưởng
Sử nhân môn liễu giải chân tướng
Nhân thử bị bách hại viễn ly cố hương
Ngã yếu khiếu nhân tri đạo nhân sinh đích mục địa
Ngã yếu cấp nhân hy vọng
Nhị linh nhất lục niên thập nhị nguyệt nhị thập bát nhật
Diễn nghĩa:

Cho mọi người hy vọng
Gió khuya mang theo sự mát lạnh buổi đêm hè
Trong bầu trời sao lóe sáng ánh trăng
Thế nhân phần nhiều đến từ Thiên đường
Vì để đợi Sáng Thế Chủ cứu độ mà [tới] làm người
Tôi hân hạnh được bước trên con đường mà Ông đã chỉ
Đề cao trong Đại Pháp
Vì muốn chia sẻ với mọi người niềm vui sướng này
Khiến họ liễu giải chân tướng
Bởi vậy mà bị bức hại rời xa quê hương
Tôi muốn để mọi người biết được mục đích của đời người
Tôi muốn cho con người hy vọng
Ngày 28 tháng 12 năm 2016
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Phiên âm:

Vi Cứu Nhĩ Hồi Thiên Đường
Ngã xuyên thoa tại thế giới đích vũ đài thượng
Dụng ca thanh bả chân tướng truyền xướng
Dữ Thần cộng vũ phô thiên lộ
Trảo hồi truyền thống đạo đức hội cao thượng
Nhân đa lai tự Thiên quốc bị di vong
Đẳng đãi Sáng Thế Chủ tạo tân vũ độ hồi Thiên đường
Độ nhân đích Đại Pháp dĩ tại thế thượng truyền
Danh lợi khước trảo trụ nhân tâm bất phóng
Hiện đại quan niệm hành vi tại dữ Thần đối kháng
Bách hại Đại Pháp đồ thị khiếu nhân bả Thần báng
Đối Thần phạm tội tại bả tự kỷ mai táng
Thủ trụ thiện lương na thị hy vọng đích bảo chướng
Ngã xướng đích thị chân tướng
Cấp nhĩ đích thị hy vọng
Nhị linh nhất thất niên

73

Diễn nghĩa:

Vì để cứu bạn trở về Thiên đường
Tôi như con thoi qua lại trên sân khấu thế giới
Dùng tiếng hát để cất lên chân tướng
Cùng múa với Thần trải con đường [lên] trời
Tìm về đạo đức truyền thống sẽ [trở nên] cao thượng
Con người phần nhiều tới từ Thiên quốc [nhưng] bị quên mất
Chờ đợi Sáng Thế Chủ tạo vũ trụ mới trở về Thiên đường
Đại Pháp độ nhân đã truyền trên thế gian
Danh lợi lại nắm cứng nhân tâm không buông
Quan niệm hành vi hiện đại đang đối kháng với Thần
Bức hại đồ đệ Đại Pháp là bảo người ta phỉ báng Thần
Phạm tội với Thần là đang tự mai táng chính mình
Giữ vững thiện lương đó là bảo đảm của hy vọng
Điều tôi hát là chân tướng
Điều [tôi] cho bạn là hy vọng
Năm 2017
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Phiên âm:

Hồi Thiên Đường Đắc Tha Cứu Hồi
Nhân sinh chân đích hữu luân hồi
Na sinh sinh thế thế ngã thị thùy
Ngã môn tòng na lý lai
Hà thời tài năng hồi quy
Sinh mệnh vi hà yếu luân hồi
Nhật nguyệt tinh hà vãng phục thùy sở vi
Đại Pháp đệ tử thuyết Sáng Thế Chủ tạo liễu giá nhất thiết
Nhân Thần vật đô thị Tha đích kiệt tác
Giá đáp án quán nhĩ như lôi
Khứ Thiên đường đắc Tha bả chúng sinh cứu hồi
Nhị linh nhất thất niên
Diễn nghĩa:

Trở về Thiên đường được Ông cứu độ
Đời người thật sự có luân hồi
Đời này qua đời khác ấy tôi là ai
Chúng ta là từ đâu tới
Vào lúc nào mới có thể quay trở về
Sinh mệnh vì sao cần luân hồi
Nhật nguyệt tinh hà xoay vần là ai làm ra
Đệ tử Đại Pháp nói rằng Sáng Thế Chủ đã tạo nên hết thảy điều này
Nhân Thần Vật đều là kiệt tác của Ông
Câu trả lời này rót vào tai [nghe] như sấm
Rời Thiên đường được Ông cứu chúng sinh trở về
Năm 2017
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Phiên âm:

Vi Hà Bả Chân Tướng Cấp Nhĩ Thính
Bách hại tuy nhiên nghiêm trọng
Ngã môn tưởng đích thị chúng sinh
Đại Pháp đồ tái khổ thị tại Thần đích lộ thượng
Bị báng thần hoang ngôn độc hại đích thị bách tính
Vi liễu cứu hồi cánh đa đích sinh mệnh
Đính trước áp lực bả chân tướng giảng cấp nhĩ thính
Nhĩ lai thế dã thị vi bả cứu độ đích Pháp đẳng
Tiêu khứ tội nghiệp trùng tố Thần thể tái hồi Thiên
Chỉ thị bị hiện thực mê trụ liễu nhãn tình
Liễu giải chân tướng nhĩ hội bả nhân sinh khán thanh
Nhị linh nhất thất niên
Diễn nghĩa:

Vì sao đưa chân tướng cho bạn nghe
Bức hại mặc dù nghiêm trọng
[Nhưng] điều chúng tôi nghĩ đến là chúng sinh
Đồ đệ Đại Pháp có khổ mấy [cũng] là đang trên con đường của Thần
Bị lời dối trá phỉ báng thần đầu độc ấy là người dân trăm họ
Vì để cứu được nhiều sinh mệnh hơn nữa
Đối diện áp lực nói cho bạn nghe chân tướng
Bạn đến thế gian cũng là vì đợi Pháp cứu độ
Tiêu trừ tội nghiệp khôi phục Thần thể lại quay về trời
Chỉ là bị cái hiện thực làm mê [hoặc] con mắt
Liễu giải chân tướng bạn sẽ nhìn rõ [mục đích] nhân sinh
Năm 2017
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Phiên âm:

Bả Chân Tướng Truyền Đệ
Ngã môn lai tự bất đồng đích dân tộc
Ngã môn lai tự hải giác thiên nhai
Đại Pháp đồ thị ngã môn đích xưng hiệu
Vi liễu cộng đồng đích sứ mệnh
Vi liễu cứu độ các giới chúng sinh
Hoán hồi nhĩ sinh mệnh đích ký ức
Cáo tố nhĩ chân tướng tựu thị Thiên thê
Nhân loại dĩ tẩu hướng nguy hiểm đích kỳ đồ
Bất yếu bị hiện đại quan niệm đái trước tẩu
Bất yếu ly khai Thần chỉ đích lộ
Mạt hậu đích dự ngôn chính tại đoái hiện
Sáng Thế Chủ khiếu ngã bả chân tướng truyền đệ
Nhị linh nhất thất niên
Diễn nghĩa:

Truyền đi chân tướng
Chúng tôi đến từ các dân tộc khác nhau
Chúng tôi đến từ chân trời góc bể
Đồ đệ Đại Pháp là xưng hiệu của chúng tôi
Vì cùng chung một sứ mệnh
Vì cứu độ chúng sinh các giới
Khơi gợi lại ký ức sinh mệnh của bạn
Bảo cho bạn rằng chân tướng chính là chiếc thang lên Trời
Nhân loại đã đi hướng đến lối rẽ nguy hiểm
Đừng để bị quan niệm hiện đại dẫn đi
Đừng rời xa con đường mà Thần chỉ ra
Dự ngôn về lúc cuối cùng chính đang thực hiện
Sáng Thế Chủ bảo chúng tôi truyền đi chân tướng
Năm 2017
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Phiên âm:

Hồi Thiên
Thiên thương thương
Địa mang mang
Bất kiến lai thời lộ
Mạt hậu Sáng Thế Chủ chính Pháp hạ Thiên đường
Vũ trụ Pháp chính tài năng địa cửu thiên trường
Chúng Thần vi thử hạ thế đương nhân bả khổ thường
Đắc Pháp trùng tố Thần thể tái hồi Thiên
Triển chuyển luân hồi lịch kinh thương tang
Tuế nguyệt cửu viễn vong liễu túc nguyện chỉ vi phàm sự mang
Đại Pháp tại hồng dương
Chân tướng tại thân bàng
Pháp Luân chuyển hậu càn khôn chính
Hồi Thiên đích độ thuyền yếu khởi hàng
Nhị linh nhất thất niên nhất nguyệt nhị thập nhật
Diễn nghĩa:

Trở về Trời
Trời xanh xanh
Đất mênh mang
Không thấy con đường đã qua
Lúc cuối cùng Sáng Thế Chủ hạ xuống [từ] Thiên đường [để] chính Pháp
Vũ trụ Pháp chính [xong] mới có thể địa cửu thiên trường
Chúng Thần vì vậy hạ thế làm người nếm trải khổ cực
Đắc Pháp khôi phục Thần thể lại trở về trời
Luân hồi trở qua trở lại trải qua dâu bể
Năm tháng lâu dài đã quên đi nguyện xưa chỉ bận bịu với việc phàm
Đại Pháp đang hồng dương
Chân tướng đang ở bên cạnh
Sau khi Pháp Luân chuyển [thì] càn khôn chính
Thuyền cứu độ trở về trời sắp khởi hành
Ngày 20 tháng 1 năm 2017
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Phiên âm:

Canh Tân
Nhĩ ngã đô thị bất đồng Thiên quốc lai đích Thần
Quá khứ tại hoại diệt tân vũ tại đản thần
Mạt hậu vi tiến Sáng Thế Chủ đích tân thiên thể
Vạn vương vạn chủ hạ thế lai đương nhân
Cựu vũ giải thể lạc phù trần
Tà ma loạn thế thế cánh hồn
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị ngụy khoa học vô cứ không văn
Hiện đại quan niệm hành vi phao khí đích thị linh hồn
Kỷ nhân thanh tỉnh
Kỷ nhân tiêu trầm
Kỷ nhân suy ba trợ lưu hành bất nhân
Đại Pháp đệ tử truyền chân tướng
Chân tướng thông hướng tân Thiên môn
Nhị linh nhất thất niên nhất nguyệt nhị thập bát nhật
Diễn nghĩa:

Canh tân
Bạn và tôi đều là Thần đến từ các Thiên quốc khác nhau
Vũ trụ của quá khứ đang hoại diệt, vũ trụ mới đang sinh ra
Vào lúc cuối cùng vì để tiến vào thiên thể mới của Sáng Thế Chủ
Vạn vương vạn chủ hạ xuống thế gian làm người
Vũ trụ cũ giải thể rơi rớt bụi phù du
Tà ma làm loạn thế gian, thế gian càng hỗn độn
Thuyết tiến hóa vô Thần luận là ngụy khoa học vô căn cứ không có giá trị
Điều mà hành vi quan niệm hiện đại vứt bỏ là linh hồn
Hỏi có mấy người thanh tỉnh
Mấy người tiêu trầm
Mấy người góp sóng thành bão làm [điều] bất nhân
Đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng
Chân tướng thông hướng đến cổng Trời mới
Ngày 28 tháng 1 năm 2017
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Phiên âm:

Biệt Tái Do Dự
Ngã môn thị Đại Pháp tử đệ
Đả áp thị vi bả nhân mông tế
Yểm cái chân tướng tài thị mục địa
Thiên thể hữu nạn tại giải thể
Sáng Thế Chủ tạo tân vũ khai sáng liễu tân thiên địa
Thế nhân đa thị Thần chuyển sinh bả nạn tị
Luân hồi triển chuyển đẳng Tha cứu độ bất bị phao khí
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị dữ Tha đối lập
Hiện đại quan niệm hành vi tại hủy nhân đích tử đệ
Hạ thế tiền đô hữu thệ ước nhĩ dĩ vong ký
Ngã tại hoán tỉnh nhĩ đích ký ức
Pháp Luân Đại Pháp thị Tha cấp nhân đích hy vọng tại truyền đệ
Đoái hiện nhĩ đích thừa nặc biệt tái do dự
Nhị linh nhất thất nguyết lục nhật
Diễn nghĩa:

Đừng do dự nữa
Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp
Đàn áp là để che giấu con người
Che đậy chân tướng mới là mục đích
Thiên thể có nạn, đang giải thể
Sáng Thế Chủ tạo vũ trụ mới, đã khai sáng trời đất mới
Thế nhân phần nhiều là Thần chuyển sinh để tránh nạn
Luân hồi trở qua trở lại đợi Ông cứu độ, không bị vứt bỏ
Vô Thần luận Tiến hóa luận là đối lập với Ông
Quan niệm hành vi hiện đại đang hủy hoại thế hệ con em của con người
Trước khi hạ thế đều có thệ ước, bạn đã quên rồi
Tôi đang khơi gợi lại ký ức của bạn
Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng Ông cấp cho con người đang được truyền đi
Làm tròn lời hứa của bạn đừng do dự nữa
Ngày 6 tháng 3 năm 2017
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Phiên âm:

Cứu Độ Tại Tức
Ngã môn đái trước Sáng Thế Chủ đích chỉ ý
Cứu độ trung Đại Pháp đồ tại tận toàn lực
Thế nhân đa thị Thần chuyển sinh đáo nhân đích địa
Đẳng đãi cứu độ bả tân vũ khai tịch
Cự biến trung trần tra tựu hội phiếm khởi
Biến dị đích cuồng đồ tài cảm đả áp Tha đích tử đệ
Hồng ma hoang ngôn thị bất khiếu nhân đắc cứu vi mục địa
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị phiến nhân đích quỷ kế
Hiện đại quan niệm hành vi thị bả nhân tính phóng khí
Lai thế tiền đô hữu thệ ước nhân dĩ vong ký
Pháp Luân Đại Pháp thị hồi Thiên lộ cứu độ tại tức
Cơ duyên nhất quá Thiên môn tựu yếu quan bế
Nhị linh nhất thất niên tam nguyệt thất nhật
Diễn nghĩa:

Cứu độ ngay trước mắt
Chúng tôi mang theo chỉ ý của Sáng Thế Chủ
Trong cứu độ đồ đệ Đại Pháp đang dốc toàn lực
Thế nhân phần nhiều là Thần chuyển sinh đến nơi con người
Đợi được cứu độ, khai tịch vũ trụ mới
Trong cự biến cặn bã bụi bặm sẽ nổi lên
Quân cuồng đồ biến dị mới dám đàn áp con em của Ông
Lời dối trá của ma đỏ mục đích là không để con người được đắc cứu
Vô Thần luận Tiến hóa luận là quỷ kế lừa người
Quan niệm hành vi hiện đại là vứt bỏ nhân tính
Trước khi tới thế gian đều có thệ ước, con người đã quên rồi
Pháp Luân Đại Pháp là con đường cứu độ trở về Trời ngay trước mắt
Cơ duyên một khi qua đi thì cổng Trời sẽ đóng lại
Ngày 7 tháng 3 năm 2017
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Phiên âm:

Biệt Tái Cân Hồng Ma Bào
Thiên thể tại thành trụ hoại diệt trung suy lão
Thế nhân đa thị Thần chuyển sinh đại nạn tiền bả Sáng Thế Chủ trảo
Đắc Đại Pháp trùng tố Thần thể thị nhĩ lai thời đích nguyện
Nhân gian hiểm ác mê trung kỷ nhân năng bả bản tính bảo
Đô tri đạo tà đảng bất hảo
Hoang ngôn đả áp Đại Pháp đồ hựu đô cân trước bào
Minh bạch tà đảng tại phá hoại truyền thống văn hóa
Phỉ báng lịch sử thời vi hà phủng tha đích cước
Hồng ma vi bả Trung Quốc nhân hủy điệu cứu độ bất liễu
Tiên dụng đấu tranh văn hóa lạp tháp hành vi bả nhĩ vãng đê cảo
Tái dụng dâm tà sắc tình danh lợi bả nhĩ quán bão
Đại nạn đương tiền ngã hoàn thị yếu bả chân tướng khiếu nhĩ thính đáo
Nhân vi hạ thế tiền nhĩ đích thệ ước thị dụng sinh mệnh tác đích bảo
Nhị linh nhất thất niên tam nguyệt thập ngũ nhật
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Diễn nghĩa:

Đừng chạy theo ma đỏ nữa
Thiên thể đang suy lão trong Thành-trụ-hoại-diệt
Thế nhân phần nhiều là Thần chuyển sinh [để] trước khi
đại nạn tìm Sáng Thế Chủ
Đắc Đại Pháp khôi phục Thần thể là nguyện khi bạn tới [đây]
Nhân gian hiểm ác trong mê có mấy người có thể giữ được bản tính
Đều biết rằng tà đảng bất hảo
Dối trá đàn áp đồ đệ Đại Pháp [nhưng] lại cứ chạy theo
Biết rõ tà đảng đang phá hoại văn hóa truyền thống
Lúc phỉ báng lịch sử vì sao tâng bốc nó
Con ma đỏ là vì để hủy đi người Trung Quốc không thể cứu độ được nữa
Đầu tiên dùng văn hóa đấu tranh hành vi nhếch nhác để hạ thấp bạn
Rồi lại rót đầy dâm tà sắc tình danh lợi cho bạn
Đại nạn trước mắt tôi vẫn còn muốn nói cho bạn nghe chân tướng
Bởi vì trước khi hạ thế thệ ước của bạn là dùng sinh mệnh để bảo đảm
Ngày 15 tháng 3 năm 2017
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Phiên âm:

Giải Thiên Cơ
Sáng Thế Chủ tạo liễu sinh mệnh vũ trụ Thiên đường
Tằng tằng chúng Thần thị Tha cấp đích năng lực dữ quyền trượng
Thiên thể đáo liễu thành trụ hoại diệt thời yếu tiêu vong
Tha hựu tòng kiến tân vũ cứu nhân mang
Đại kiếp trung nhân đa thị Thần chuyển sinh cầu Tha hộ phòng
Luân hồi triển chuyển đẳng Tha cứu độ phán đích dĩ thái cửu trường
Hiện tại Tha dĩ lai thế bả cứu độ đích Đại Pháp hồng dương
Bất yếu vi danh lợi tình thái khiên tràng
Hiện đại quan niệm hành vi tại bả nhân biến dị bất cát tường
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị vô ngạn đích mê hàng
Hồi Thiên đích chiêu hoán tựu tại thân bàng
Trảo Đại Pháp đệ tử liễu giải chân tướng đả khai nhĩ đích tâm phòng
Tha môn thị duy nhất năng đái chúng sinh xuyên quá Thiên môn đích vị lai
vương
Nhị linh nhất thất niên tam nguyệt nhị thập ngũ nhật
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Diễn nghĩa:

Giải thiên cơ
Sáng Thế Chủ đã tạo ra sinh mệnh vũ trụ Thiên đường
Tầng tầng chúng Thần là Ông cấp cho năng lực và quyền trượng
Thiên thể đã đến lúc sắp tiêu vong trong Thành-trụ-hoại-diệt
Ông lại dựng lại vũ trụ mới bận rộn cứu người
Trong đại kiếp con người phần nhiều là Thần chuyển sinh cầu Ông che chở
Luân hồi trở qua trở lại mong mỏi đợi Ông cứu độ đã quá lâu dài
Hiện tại Ông đã tới thế gian hồng dương Đại Pháp cứu độ
Đừng quá vướng bận với danh lợi tình
Quan niệm hành vi hiện đại đang làm con người biến dị không may mắn
Vô Thần luận Tiến hóa luận là sự lạc lối không bờ bến
Lời kêu gọi trở về trời đang ở bên cạnh
Tìm đệ tử Đại Pháp liễu giải chân tướng đả khai trái tim của bạn
Họ là những vị vương tương lai duy nhất có thể đưa chúng sinh
vượt qua cổng Trời
Ngày 25 tháng 3 năm 2017
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Phiên âm:

Ngã Bả Chân Tướng Truyền Xướng
Ngã môn tuần hồi tại thế giới đích vũ đài thượng
Ca vũ trung bả chân tướng đình xướng
Hiện đại nhân đa lai tự Thiên đường
Nhân vi Sáng Thế Chủ hội bả tân Thiên môn khai phóng
Tha tạo tân vũ truyền Đại Pháp phách kinh phá lãng
Cứu chúng sinh bả trần tra tảo đãng
Truyền thống đích lộ thị Thần vi nhân khai sáng
Hiện đại quan niệm hành vi ly Thần việt lai việt viễn
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị thượng liễu ma đương
Ngã xướng đích thị chân tướng
Nhân lai thế đô hữu thệ ước nhĩ dĩ vong ký
Đại Pháp đồ thị Thần đích sứ giả
Tại đính trước bách hại cấp nhĩ hy vọng
Nhị linh nhất thất niên thập nhị nguyệt cửu nhật
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Diễn nghĩa:

Tôi hát lên truyền chân tướng
Chúng tôi đi vòng quanh khắp các sân khấu thế giới
Trong ca múa mà hát lên chân tướng
Con người hiện đại phần nhiều đến từ Thiên đường
Bởi vì Sáng Thế Chủ sẽ mở ra cổng trời mới
Ông tạo vũ trụ mới truyền Đại Pháp chặt gai phá sóng
Cứu chúng sinh quét sạch cặn bã bụi bặm
Con đường truyền thống là Thần khai sáng cho con người
Quan niệm hành vi hiện đại rời xa Thần càng ngày càng xa
Vô Thần luận Tiến hóa luận là về phía của ma
Tôi hát lên là chân tướng
Con người tới thế gian đều có thệ ước, bạn đã quên rồi
Đồ đệ Đại Pháp là sứ giả của Thần
Đang chống chọi bức hại [vẫn] đưa cho bạn hy vọng
Ngày 9 tháng 12 năm 2017

97

98

Phiên âm:

Hồi Thiên Quốc Thị Tối Chung
Mỗi đương ngã vọng trước tinh không
Nghi vấn tổng thị phù hiện tại tư tự trung
Sinh mệnh luân hồi triển chuyển thùy chưởng khống
Sinh lão bệnh tử thùy định đích thời chung
Tự tòng ngã tu luyện liễu Đại Pháp đích công
Minh bạch liễu vi hà nhân sinh lai khứ thông thông
Sinh mệnh bất thị vi danh lợi tình tranh phong
Biệt tái vi nhân sinh đắc thất vãng tiền xung
Hiện đại quan niệm hành vi thị tử lộ bất thông
Khiêu chiến nhân loại đạo đức thị tà ác tại tiến công
Ngã môn tại đẳng Sáng Thế Chủ cứu hồi Thiên quốc thị tối chung
Nhị linh nhất thất niên thập nhị nguyệt tam thập nhật
Diễn nghĩa:

Trở về Thiên quốc là [mục đích] cuối cùng
Mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời sao
Những nghi vấn cứ nổi lên trong tâm tư
Sinh mệnh luân hồi trở qua trở lại [do] ai khống chế
Sinh lão bệnh tử [do] ai định ra thời giờ
Từ khi tôi tu luyện công của Đại Pháp
Đã minh bạch vì sao đời người đến đi vội vã
Sinh mệnh không phải để tranh giành danh lợi tình
Đừng vì được mất trong đời mà lao về phía trước nữa
Quan niệm hành vi hiện đại là đường cùng không lối thoát
Khiêu chiến đạo đức nhân loại là tà ác đang tiến công
Chúng ta đang đợi Sáng Thế Chủ cứu trở về Thiên quốc
ấy là [mục đích] cuối cùng
Ngày 30 tháng 12 năm 2017
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Phiên âm:

Mê Để
Thiên tiệm tình
Phong vị đình
Giảng chân tướng thị ngã đối Sáng Thế Chủ đích thệ ước
Nghiêm hàn khốc thử tòng vị đình
Mạt hậu Đại Pháp tại cứu nhân khoái thanh tỉnh
Ngã yếu bả hỷ tấn truyền cấp quảng chúng đại đình
Giá thị thế nhân sinh sinh đích kỳ phán
Giá thị tổ bối môn đích đinh ninh
Nhân loại đích tồn tại vi thử tình
Đại Pháp đồ tại bả thiên lộ chỉ minh
Thế nhân đa thị Thần hạ thế
Thiên vạn niên đích luân hồi vi thử hành
2018 niên
Diễn nghĩa:

Hé lộ bí ẩn
Trời dần trong
Gió chưa ngừng
Giảng chân tướng là thệ ước của tôi với Sáng Thế Chủ
Giá lạnh nóng bức vẫn chưa hề dừng lại
Lúc cuối cùng Đại Pháp đang cứu người, hãy mau thanh tỉnh
Tôi muốn đem tin tốt lành truyền đến [rộng khắp] đại đình quảng chúng
Đây là mong mỏi biết bao đời của thế nhân
Đây là lời dặn dò của các bậc tổ tiên
Sự tồn tại của nhân loại là vì [sự] tình này
Đồ đệ Đại Pháp đang chỉ rõ đường [lên] trời
Thế nhân phần nhiều là Thần hạ thế
Luân hồi nghìn vạn năm là vì điều này
Năm 2018
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Phiên âm:

Tư Niệm
Viễn ly cố thổ đích phân phương
Hữu tình nhân thiên các nhất phương
Thế thượng đa thị Thần lai bả nhân đương
Sáng Thế Chủ dĩ lai cứu nhân hồi Thiên quốc thánh thương
Vi truyền chân tướng đích văn chương
Nhân thử bị bách hại lãng tích tha hương
Phiêu bạc trung một hữu hoa lệ đích y trang
Bất năng bả tình chiếu ký thượng nhất trương
Tư niệm trung nhãn vọng trước nguyệt quang
Ôn hinh ký ngữ thường thường bạn mộng hương
Nhị linh nhất bát niên

Diễn nghĩa:

Tư niệm
Hương thơm của quê hương xa xôi
Người hữu tình mỗi người một phương trời
[Người] trên thế gian phần nhiều là Thần tới làm người
Sáng Thế Chủ đã tới cứu người trở về Thiên quốc thần thánh
Vì để truyền bài viết chân tướng
Bởi vậy bị bức hại lang bạt tha hương
Trong phiêu bạc không có trang phục hoa lệ
Không thể đem tình gửi gắm trên một bức ảnh
Trong nỗi nhớ ngước mắt nhìn ánh trăng
Lời gửi gắm ấm áp thường thường theo giấc mộng say
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Phiên âm:

Nhân Lai Thế Đích Bí Mật
Đại Pháp đồ đái trước Thần đích chỉ ý
Hiệu độ chúng sinh tại tận toàn lực
Cựu vũ giải thể chúng Thần bả nạn tị
Thế nhân đa thị Thần giáng sinh nhân đích địa
Đẳng đãi Sáng Thế Chủ bả tân vũ khai tịch
Cự biến trung trần tra tựu hội phiếm khởi
Biệt bị hồng ma hoang ngôn mông tế
Bất khiếu nhân đắc cứu tài thị mục địa
Vô Thần Tiến hóa thị phiến nhân quỷ kế
Hiện đại quan niệm hành vi tại bả hồi Thiên lộ phóng khí
Tân vũ đích Thiên môn hoàn một quan bế
Đại Pháp đệ tử cứu độ tại tức
Ngã xướng đích thị chân tướng nhân thế đích bí mật
Nhị linh nhất bát niên
Diễn nghĩa:

Bí mật của con người tới thế gian
Đồ đệ Đại Pháp mang theo ý chỉ của Thần
Đang dốc toàn lực cứu độ chúng sinh
Cựu vũ trụ giải thể chúng Thần tránh nạn
Thế nhân phần nhiều là Thần giáng sinh xuống chỗ con người
Đợi Sáng Thế Chủ khai tịch vũ trụ mới
Trong cự biến bụi bặm cặn bã sẽ nổi lên
Chớ bị lời dối trá của ma đỏ che mắt
Không để con người được cứu mới là mục đích [của nó]
Vô Thần luận Tiến hóa luận là quỷ kế lừa người
Quan niệm hành vi hiện đại [khiến con người] đang từ bỏ con đường về trời
Cổng trời của vũ trụ mới còn chưa đóng lại
Đệ tử Đại Pháp cứu độ ngay trước mắt
Điều tôi hát là chân tướng [và] bí mật về thế gian con người
Năm 2018
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Phiên âm:

Xướng Cấp Nhĩ Chân Tướng
Ngã môn thị Đại Pháp đồ
Đả áp thị vi bả nhĩ cảo hồ đồ
Yểm cái chân tướng tài thị xí đồ
Thiên thể hữu nạn tại giải thể mạt hậu hội không vô
Sáng Thế Chủ cứu chúng sinh tạo tân vũ bả Nhân tội thục
Thế nhân đa thị Thần chuyển sinh đẳng Tha cứu độ bả nạn trừ
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị quán độc
Hiện đại quan niệm hành vi hội sử nhân tính toàn vô
Lai thế tiền hữu thệ ước chỉ thị nhân biến tục
Nguyện ngã đích ca sử nhĩ chính niệm khôi phục
Chân Thiện Nhẫn thị quy đồ
Đoái hiện nhĩ đích thừa nặc đăng quy đồ
Nhị linh nhất bát niên
Diễn nghĩa:

Hát cho bạn chân tướng
Chúng tôi là đồ đệ Đại Pháp
Đàn áp là vì để khiến bạn hồ đồ
Che đậy chân tướng mới là ý đồ
Thiên thể có nạn đang giải thể, lúc cuối cùng sẽ [thành] không vô
Sáng Thế Chủ cứu chúng sinh tạo vũ trụ mới chuộc tội cho con người
Thế nhân phần nhiều là Thần chuyển sinh đợi Ông cứu độ trừ nạn
Vô Thần luận tiến hóa luận là trút [thuốc] độc
Quan niệm hành vi hiện đại sẽ khiến nhân tính không còn gì
Trước khi tới thế gian đã có thệ ước, chỉ là con người trở nên [phàm] tục
Nguyện tiếng hát của tôi khiến chính niệm của bạn khôi phục
Chân-Thiện-Nhẫn là đường về
Thực hiện lời hứa của bạn bước trên đường về
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Phiên âm:

Cứu Độ Đích Pháp
Đại nạn tiền hạ thế hoài trước thệ ước dữ tín lại
Đái trước chúng sinh đích hy vọng luân hồi đẳng đãi
Nhân vi thử thời Sáng Thế Chủ hội tại
Quá thất trung ngã môn bất tái thánh khiết từ ái
Vong liễu thệ ngôn tại danh lợi tình trung tự hại
Hiện đại quan niệm hành vi tại hướng hiểm lộ mại
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị hồng ma tác quái
Cứu độ đích Pháp tại truyền yếu đắc tựu khoái
Ngã xướng chân tướng thị Sáng Thế Chủ đích chỉ phái
Nhân vi đắc Pháp hồi Thiên thị nhĩ lai thời đích tâm thái
Nhị linh nhất bát niên
Diễn nghĩa:

Pháp cứu độ
Trước khi đại nạn hạ thế mang trong lòng thệ ước và tin cậy
Mang theo hy vọng của chúng sinh luân hồi chờ đợi
Bởi vì lúc đó Sáng Thế Chủ sẽ có mặt
Trong lỗi lầm chúng ta không còn thánh khiết từ ái nữa
Đã quên lời thệ ước, tự hại mình trong danh lợi tình
Quan niệm hành vi hiện đại đang tiến về hiểm lộ
Vô Thần luận Tiến hóa luận là ma đỏ phá rối
Pháp cứu độ đang truyền muốn đắc thì hãy nhanh lên
Chân tướng tôi hát lên là Sáng Thế Chủ sai bảo
Bởi vì đắc Pháp trở về trời là tâm thái khi bạn đến đây
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Phiên âm:

Chỉ Cấp Nhĩ Hy Vọng Đích Đạo
Hàn phong trung ngã trạm tại nhai đầu bả nhĩ khiếu
Bất thị hướng nhĩ truyền giáo
Mạt hậu Đại Pháp tại cứu độ
Chỉ tưởng nhĩ năng khán đáo chân tướng tư liệu
Thần tại thao tuyển sinh mệnh vi hà bất yếu
Giá truyền đơn năng cứu mệnh bả nạn khứ điệu
Bách hại hoang ngôn độc hại liễu thái đa đích sinh mệnh
Chiêu lai đích ác báo tùy thời hội đáo
Vi thử ngã bất cụ đả áp bất úy tân lao
Giá thị Đại Pháp đồ đích từ bi
Giá thị phát tự thần tính đích tương cáo
Bất vi đắc đáo nhĩ đích hồi báo
Khán đáo nhĩ minh liễu chân tướng ngã chân đích hội tiếu
Cứu độ đích Pháp thuyền tựu yếu khởi miêu
Thị Sáng Thế Chủ khiếu ngã chỉ cấp nhân hy vọng đích đạo
Nhị linh nhất bát niên
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Diễn nghĩa:

Chỉ cho bạn con đường hy vọng
Trong gió lạnh tôi đứng ở đầu đường gọi bạn
Không phải để truyền giáo cho bạn
Lúc cuối cùng Đại Pháp đang cứu độ
Chỉ mong bạn có thể nhìn thấy tài liệu chân tướng
Thần đang tuyển chọn sinh mệnh vì sao [bạn] không muốn
Truyền đơn này có thể cứu mạng và trừ bỏ nạn
Bức hại lừa dối đã làm độc hại quá nhiều sinh mệnh
Ác báo chuốc lấy tùy thời sẽ đến
Vì vậy tôi không sợ đàn áp không sợ vất vả
Đó là từ bi của đồ đệ Đại Pháp
Đó là phát ra từ sự mách bảo của Thần tính
Thấy bạn đã hiểu rõ chân tướng, tôi thật sự sẽ cười
Thuyền Pháp cứu độ sắp nhổ neo
Là Sáng Thế Chủ bảo tôi chỉ cho mọi người con đường hy vọng
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Phiên âm:

Minh Bạch Nhĩ Tựu Trảo Chân Tướng
Danh lợi bôn ba nhân nhân mang
Triển chuyển luân hồi hoán bì nang
Nhân sinh thông thông ngã thị thùy
Tiền thế hồng kim sinh bạch hạ thế bất tri hắc dữ hoàng
Nhất thế tài phú đái bất tẩu
Bách niên hậu hựu dụng thổ tố phòng
Thế nhân đa số lai tự Thiên đường
Nhân vi Sáng Thế Chủ lai truyền Pháp cứu vong
Hiện đại quan niệm hành vi bất cát tường
Vô Thần luận Tiến hóa luận đô bả dụng tâm tàng
Ngã xướng đích thị chân tướng
Hồi Thiên đích độ thuyền tựu khởi hàng
Nhị linh nhất bát niên
Diễn nghĩa:

Minh bạch bạn hãy đi tìm chân tướng
Danh lợi bôn ba người người bận bịu
Luân hồi trở qua trở lại thay da đổi thịt
Nhân sinh vội vàng ta là ai
Đời trước [da] đỏ đời này [da] trắng đời sau không biết
là [da] đen hay [da] vàng
Của cải một đời không mang đi được
Sau trăm năm lại dùng đất làm nhà
Thế nhân đa số đến từ Thiên đường
Bởi vì Sáng Thế Chủ tới truyền Pháp cứu khỏi diệt vong
Quan niệm hành vi hiện đại là không may mắn
Vô Thần luận Tiến hóa luận đều ẩn chứa dụng tâm [khác]
Điều tôi hát là chân tướng
Thuyền độ đưa trở về Trời sắp khởi hành
Năm 2018
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Phiên âm:

Mỹ Lệ Đích Long Tuyền Sơn
Mỹ lệ đích Long Tuyền sơn trang
Na thị ngã thành trưởng đích địa phương
Thanh sơn bích thủy điểu ngữ hoa hương
Thiền viện thánh điện tháp linh đinh đương
Giáo thất trung niên thanh học tử phong hoa lưu phương
Dựng dục trước Thần Vận diễn viên cái thế vô song
Hoan ca tiếu ngữ độc thư mỹ vũ cầm âm truyền tha hương
Loạn thế trung đích tịnh thổ Thần bang
Nhị linh nhất bát niên

Diễn nghĩa:

Núi Long Tuyền mỹ lệ
Long Tuyền sơn trang mỹ lệ
Đó là nơi tôi trưởng thành
Non xanh nước biếc chim hót hoa thơm
Thiền viện thánh điện chuông tháp leng keng
Trong phòng học học sinh thanh niên phong vận tài hoa nức tiếng thơm
Bồi dưỡng nên diễn viên Thần Vận cái thế vô song
Nói cười hát ca vui vẻ cùng đọc sách – điệu múa đẹp tiếng đàn truyền nơi đất
khách quê người
Trong loạn thế đây là miền tịnh thổ của Thần
Năm 2018

117

118

Phiên âm:

Biệt Bả Thiên Lộ Đoạn
Kỳ thực nhân đô thị bả Sáng Thế Chủ kỳ phán
Triển chuyển luân hồi thị đẳng sĩ thủ trụ thiện
Vô minh trung vong liễu sứ mệnh bị mê huyễn
Biến dị quan niệm hành vi hội bả thiên lộ đoạn
Vô Thần luận Tiến hóa luận thị ma hướng Thần tuyên chiến
Nhân đa thị Thần hạ thế đẳng đãi Sáng Thế Chủ triệu hoán
Tha khiếu ngã môn cứu độ chúng sinh bất khả đãi mạn
Nhân vi vô số Thiên quốc đẳng tha đích vương tẩu xuất ma nạn
Ngã xướng đích thị chân tướng nhĩ tự kỷ bình phán
Hồi Thiên lộ biệt bị thiên chấp bả cước bán
Nhị linh nhất bát niên nhị nguyệt thập tứ nhật
Diễn nghĩa:

Chớ cắt đứt con đường [về] trời
Thực ra người ta đều mong mỏi Sáng Thế Chủ
Luân hồi trở qua trở lại là đợi chờ và giữ vững [cái] Thiện
Trong vô minh đã quên đi sứ mệnh bị mê huyễn
Quan niệm hành vi biến dị sẽ cắt đứt con đường về trời
Vô Thần luận Tiến hóa luận là ma tuyên chiến với Thần
Con người phần nhiều là Thần hạ thế đợi Sáng Thế Chủ triệu gọi
Ông bảo chúng tôi cứu độ chúng sinh không thể chậm trễ
Bởi vì vô số Thiên quốc [đang] đợi Vương của họ vượt qua ma nạn
Điều tôi hát là sự thật bản thân bạn hãy suy xét
Con đường trở về Trời, chớ để thiên kiến cản bước
Ngày 14 tháng 2 năm 2018
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Phiên âm:

Nhân Đa Thị Thần Chuyển Sinh
Ngã dụng ca thanh bả chân tướng cáo tố nhĩ
Đại nạn tiền Sáng Thế Chủ tại tùng tổ thiên thể
Nhân đa thị Thần chuyển sinh tị nạn lai giá lý
Mạt hậu Tha khiếu ngã môn bả nhân cứu khởi
Danh lợi tình đích hãm tỉnh một hữu để
Bất tín Thần đích thuyết từ thị ma lý
Hiện đại ý thức hành vi hại đích thị tự kỷ
Liễu giải chân tướng hội đắc đáo Tha đích thanh tẩy
Ngã tại bả nhĩ đích trí tuệ khai khải
Thị nhân vi nhĩ hữu Thần đích căn để
Nhị linh nhất bát niên tam nguyệt nhị thập nhất nhật
Diễn nghĩa:

Con người phần nhiều là Thần chuyển sinh
Tôi dùng tiếng hát nói cho bạn chân tướng
Trước đại nạn Sáng Thế Chủ đang trùng tổ thiên thể
Con người phần nhiều là Thần chuyển sinh đến nơi đây tránh nạn
Lúc cuối cùng Ông bảo chúng tôi cứu con người
Hố bẫy danh lợi tình không có đáy
Những lời lẽ không tin vào Thần ấy là lý lẽ của ma
Ý thức hành vi hiện đại làm hại ấy là bản thân
Liễu giải chân tướng sẽ được Ông thanh tẩy
Tôi đang khai mở trí tuệ của bạn
Là bởi vì bạn có cội rễ của Thần
Ngày 21 tháng 3 năm 2018
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Phiên âm:

Khán Phá Bất Thị Mê (Tu Cải Cảo)
Minh nguyệt thường thường hữu
Túy tửu biệt vấn thiên
Thiên thượng cung khuyết nhân nan kiến
Kim tịch thị mạt niên
Thừa phong khứ đích thị thổ
Đảm tiểu đích phạ cao hàn
Đăng cao lãm nguyệt minh
Thường Nga tại nhân gian
Vọng nguyệt nan hồi hoàn
Mạt thế hữu đại nạn
Thiềm yêu chính phong điên
Hồng triều bất cửu trường
Pháp tức chính nhân gian
Na thời đăng cao nguyệt cánh viên
Nhị linh nhất cửu niên
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Diễn nghĩa:

Nhìn thấu không phải mê (Bản chỉnh sửa)
Trăng sáng thường hay có
Rượu say chớ hỏi Trời
Cung khuyết trên Trời người ta khó mà thấy được
Đêm nay là năm cuối
Gió cuốn đi theo ấy là đất
[Ai] nhát gan sợ cái lạnh trên cao
Lên cao ngắm trăng sáng
Hằng Nga ở nhân gian
Nhìn trăng [thấy] khó trở về
[Thời] mạt thế có đại nạn
Yêu tinh cóc đang điên cuồng
Triều đại đỏ sẽ không còn lâu dài
Pháp sắp chính nhân gian
Lúc bấy giờ lên cao trăng càng tròn
Năm 2019
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Phiên âm:

Điện
Tà ma lạn quỷ khiếu nhĩ cuồng
Mạt hậu sự sự gia bội thường
Khán nhĩ hoàn hữu kỷ nhật tác
Đãng bình khung vũ thiên ngoại vương
Nhị linh linh lục niên cửu nguyệt nhị thập thất nhật
.

Diễn nghĩa:

Điện
Tà ma lạn quỷ để [nhà] ngươi điên cuồng
Lúc cuối cùng mọi sự sẽ bồi thường gấp bội
Xem ngươi còn có mấy ngày tác [quái]
Quét sạch khung vũ [ấy là] Vương ở ngoài trời
Ngày 27 tháng 9 năm 2006
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Phiên âm:

Tiên Tư
Thần cảnh tiên nhạc phi nga lâm
Hoàng hoa bích thảo vũ trường quần
Băng thanh ngọc khiết đái lộ liên
Nhân gian trọc thế vô xứ tầm
Trợ Sư cứu nhân tiên tư triển
Chúng tinh tu sắc kiểm già quần
Độc lĩnh phong vận tuần thiên hạ
Tha nhật tùy Sư giá phi vân
Nhị linh nhất ngũ niên thập nguyệt nhị thập nhị nhật
Tam dịch:

Tiên tư
Thần cảnh tiên nhạc [các] phi nga đi tới
Hoa vàng cỏ biếc múa [với] váy dài
Băng thanh ngọc khiết lộ đóa sen
Nơi nhân gian trọc thế không tìm được ở nơi đâu
Trợ Sư cứu người dáng tiên triển hiện
[Tuyệt đẹp đến nỗi] các vì sao cũng phải nhún nhường e thẹn
Phong vận độc lĩnh lưu diễn khắp thiên hạ
Đến ngày kia theo Sư phụ cưỡi mây bay
Ngày 22 tháng 10 năm 2015
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Phiên âm:

Thần Lộ Tại Thân Bàng
Thần lộ thông Thiên đường
Đại Pháp tại hồng dương
Nhân vi thử sự lai
Kim tiền bả lộ đáng
Bất tín Thần lai thế
Chân tướng tại thân bàng
Danh lợi tình như huyễn
Thác quá hối đoạn trường
Nhân sinh sự vô thường
Lai khứ nhất thân quang
Thần khiếu bả nhĩ hoán
Độ thuyền khoái khởi hàng
Nhị linh nhất ngũ niên thập nguyệt nhị thập tam nhật
Tạm dich:

Con đường [của] Thần ở bên cạnh
Con đường [của] Thần thông [đến] Thiên đường
Đại Pháp đang hồng dương
Con người vì việc này mà đến
Kim tiền làm cản trở con đường
Không tin rằng Thần [đã] tới thế gian
Chân tướng ở bên cạnh mình
Danh lợi tình như huyễn ảo
Sai lầm rồi [sẽ] hối hận đứt ruột
Việc trong đời người vô thường
Đến rồi đi [vẫn] một thân tỏa sáng
Thần bảo [tôi] kêu gọi bạn
Thuyền độ sắp sửa khởi hành
131

Ngày 23 tháng 10 năm 2015

132

Phiên âm:

Thức Đồ Thị Thánh Hiền
Thiên lộ tại nhãn tiền
Vi hà khán bất kiến
Lai thế thiên bách niên
Tầm lộ tòng vị nhàn
Danh lợi mê nhân nhãn
Mạt thế thiểu thiện niệm
Kỷ nhân năng tỉnh ngộ
Thức đồ thị thánh hiền
Nhị linh nhất ngũ niên thập nguyệt nhị thập tứ nhật

Diễn nghĩa:

Biết [phân biệt] được đường đi [mới] là thánh hiền
Con đường [lên] Trời đang ở trước mặt
Vì sao không nhìn thấy
Đến thế gian [đã] trăm nghìn năm
Tìm đường suốt bấy lâu vẫn chưa yên
Danh lợi làm mê mờ mắt người
Thời mạt thế [còn] ít thiện niệm
Có mấy người có thể tỉnh ngộ
Biết được đường đi [mới] là thánh hiền
Ngày 24 tháng 10 năm 2015
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Phiên âm:

Kỷ Nhân Tỉnh
Nhân gian tái hảo sự vô thường
Thánh khiết mỹ hảo tại Thiên đường
Vinh hoa bách niên đái bất tẩu
Danh lợi bính bác vi thùy mang
Nhân đa Thần lai thái cửu trường
Đẳng Sáng Thế Chủ tái cứu vong
Tiêu khứ tội nghiệp tố Thần thể
Nhĩ đích Thiên quốc nghênh tân vương
Nhị linh nhất lục niên
Diễn nghĩa:

Có mấy người tỉnh
Nhân gian có tốt đến mấy, sự [vẫn] vô thường
Thánh khiết mỹ hảo là ở trên Thiên đường
Vinh hoa đến khi trăm tuổi không mang theo được
Phấn đấu danh lợi vì ai mà bận bịu
Con người phần nhiều là Thần hạ thế đã quá lâu dài
Đợi Sáng Thế Chủ rồi mới được cứu khỏi nguy vong
Tiêu trừ tội nghiệp khôi phục Thần thể
Thiên quốc của bạn [sẽ] nghênh đón tân Vương
Năm 2016
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Phiên âm:

Vũ Phiên Tiên
Tiên tử phiêu phiêu lạc cửu thiên
Đóa đóa lệ hoa đái lộ tiên
Trường lăng phiên phi thải hồng quyển
Lệ ảnh tiên tư du phàm gian
Mạn vũ thanh ca khoan tụ phiên
Du tẩu hoạt tường thủy vân yên
Trợ Sư cứu nhân triển cổ kim
Thần truyền văn hóa vũ phiên tiên
Nhị linh nhất lục niên nhất nguyệt nhị nhật
Diễn nghĩa:

Múa bay bổng
Tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống [từ] chín [tầng] trời
Từng đoá hoa mỹ lệ mang theo vẻ tươi đẹp
Dải lụa dài tung bay uốn quanh như cầu vồng
Bóng hình diễm lệ dáng tiên dạo chơi nơi phàm trần
Múa uyển chuyển tiếng hát hay ống tay áo rộng tung bay
Dạo bước lướt đi như sương khói trên mặt nước
Trợ Sư cứu người triển hiện cổ kim
Văn hóa Thần truyền múa bay bổng
Ngày 2 tháng 1 năm 2016
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Phiên âm:

Phi Tiên Tú
Nhất luân hạo nguyệt quải khung thương
Quỳnh lâu quảng điện tú quần phương
Huy ánh thiên địa cảnh cánh nùng
Dao bộ a na vũ tụ trương
Phiên chuyển khai hợp phi tiên tú
Tiền đĩnh yến khiêu thắng Nghê Thường
Nhạc bạn ca vũ vũ tự nhạc
Thân tư dật xuất vận cánh hương
Nhị linh nhất lục niên nhất nguyệt nhị nhật
Diễn nghĩa:

Phi tiên bay bổng
Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời
Lầu quỳnh cung điện rộng lớn với hoa thơm cỏ ngát
Phản chiếu trời đất cảnh càng nên thơ
Bước ngọc thướt tha [điệu] múa tay áo dài
Lật xoay trải [ra] thu [lại] phi tiên bay bổng
Tiến lui như chim yến lượn đẹp hơn cả Nghê Thường
Nhạc hoa theo ca múa, múa tựa như nhạc
Dáng người phiêu dật [phong] vận càng thêm đẹp
Ngày 2 tháng 1 năm 2016
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Phiên âm:

Đại Pháp Tại Độ Nhân
Luân hồi triển chuyển dĩ thái cửu
Thần lộ nan trảo mộng vị hưu
Chỉ nhân nhân thế mê thái thâm
Danh lợi bính bác lai thế đâu
Thiên thể mạt hậu hữu đại nạn
Vạn vương vạn chủ giai đảm ưu
Nữu chuyển càn khôn Sáng Thế Chủ
Truyền Pháp cứu chúng trùng tân tu
Chúng Thần hạ thế đẳng Pháp độ
Đại Pháp khai truyền thập kỷ thu
Chúng sinh khoái tỉnh trảo chân tướng
Hồi Thiên biệt bị danh lợi tù
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt ngũ nhật
Diễn nghĩa:

Đại Pháp đang độ nhân
Luân hồi trở qua trở lại đã quá lâu
Con đường của Thần khó tìm giấc mộng chưa ngừng
Chỉ vì nhân thế mê quá sâu
Phấn đấu theo danh lợi [đến] đời sau là mất
Thiên thể lúc cuối cùng có đại nạn
Vạn vương vạn chủ đều lo lắng
Sáng Thế Chủ xoay chuyển càn khôn
Truyền Pháp cứu chúng sinh tu sửa lại lần mới
Chúng Thần hạ thế đợi Pháp cứu độ
Đại Pháp khai truyền [đã] mười mấy mùa thu
Chúng sinh hãy mau tỉnh đi tìm chân tướng
Trở về Trời chớ bị danh lợi tù hãm
Ngày 5 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Nhân Sinh Cầu Thậm Ma
Nhân sinh đại hý tự kỷ diễn
Danh lợi bính bác bất úy hiểm
Nhất sinh sở đắc lưu cấp thùy
Lai thời quang quang khứ thổ yểm
Thâu liễu nhân sinh thất liễu đức
Đái nghiệp tẩu bồi đích bất thiển
Đắc cứu hồi Thiên thị chân nguyện
Vong liễu lai thế tầm bảo điển
Cứu độ Đại Pháp dĩ tại truyền
Độ thuyền khởi hàng bất vãn điểm
Đại Pháp đệ tử truyền chân tướng
Hồi Thiên khoái bả thời gian niện
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt cửu nhật
Diễn nghĩa:

Đời người cầu điều gì
Đời người là vở kịch lớn [mà] bản thân mình diễn
Phấn đấu theo danh lợi không sợ nguy hiểm
Những gì đắc được một đời để lại cho ai
Khi đến [thế gian] trống trơn, khi ra đi là đất phủ lấp
Thất bại đời người, mất đi đức
Mang theo nghiệp mà đi bồi thường không nhỏ
Đắc cứu trở về Trời là chân nguyện
Đã quên mất việc đi tìm sách quý khi tới thế gian
Đại Pháp cứu độ đã đang truyền
Thuyền cứu độ khởi hành không chậm trễ
Đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng
Trở về Trời hãy mau chóng nắm bắt thời gian
Ngày 9 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Chỉ Vì Chúng Sinh Năng Đắc Cứu
Cuồng phong đại lãng hồng ma điên
Mê hoặc chúng sinh ức vạn thiên
Thính tín hoang ngôn trang ác niệm
Trúng độc sinh mệnh bị ma khiên
Pháp đồ bất úy đả áp hiểm
Cứu độ chúng sinh đảm tại kiên
Đại Pháp lai tự Sáng Thế Chủ
Hoán nhân Đắc Pháp phản hồi Thiên
Đả áp thị vi phiến thế nhân
Bất khiếu đắc cứu phóng mê yên
Nạn trung cứu nhân thời gian khẩn
Pháp đồ tuy khổ chí cánh kiên
Chỉ vi chúng sinh năng đắc cứu
Chân tướng truyền biến thiên địa gian
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt cửu nhật

146

Diễn nghĩa:

Chỉ vì chúng sinh có thể đắc cứu
Gió dữ sóng lớn ma đỏ điên cuồng
Làm mê hoặc hàng tỷ chúng sinh
Tin theo lời dối trá [đầu] mang ác niệm
Sinh mệnh bị trúng độc bị ma dắt đi
Đồ đệ của Pháp không sợ nguy hiểm bị đàn áp
[Việc] cứu độ chúng sinh gánh vác trên vai
Đại Pháp là đến từ Sáng Thế Chủ
Kêu gọi con người đắc Pháp quay trở về trời
Đàn áp là để lừa thế nhân
[Vì] không để [họ] được đắc cứu [mà] thả khói mê
Trong nạn cứu người thời gian cấp bách
Đồ đệ của Pháp tuy khổ [nhưng] ý chí càng kiên định
Chỉ vì chúng sinh có thể đắc cứu
Chân tướng truyền khắp trời đất
Ngày 9 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Nhân Vi Thử Sự Lai
Thế nhân đa thị Thiên thượng tiên
Mỹ hảo thần thánh pháp vô biên
Thành trụ hoại quá diệt bức cận
Tái tạo Thiên vũ đảm thùy kiên
Sáng Thế Chủ lai chính thiên địa
Chúng thần cầu cứu lai nhân gian
Nhất nhập mê trung vong thệ ước
Chấp trước danh lợi bị tình khiên
Thiên quốc thánh thân phán nhĩ cứu
Khoái trảo chân tướng phá đào yên
Đại Pháp đệ tử tại cứu nhân
Minh bạch chân tướng lộ thông Thiên
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt thập tứ nhật
Diễn nghĩa:

Con người vì việc này mà đến
Thế nhân phần nhiều là tiên trên trời
Tốt đẹp thần thánh pháp vô biên
Thành-Trụ-Hoại đã qua Diệt gần kề
[Việc] tái tạo Thiên thể vũ trụ ai sẽ gánh trên vai
Sáng Thế Chủ tới chính lại trời đất
Chúng Thần cầu cứu tới nhân gian
Một khi vào trong mê [là] quên thệ ước
Chấp trước danh lợi bị tình dắt đi
Người thân ở Thiên quốc đang mong chờ bạn cứu
Mau tìm chân tướng phá khỏi khói [mê]
Đệ tử Đại Pháp đang cứu người
Minh bạch chân tướng con đường sẽ thông đến Trời
Ngày 14 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Thần Tại Vũ
Thanh ca khinh vũ hóa tiên cảnh
Thuần Thiện thuần mỹ hiện bản tính
Phiên phiên Thần nữ giáng cửu Thiên
Thải diễm tân phân thiên địa dựng
Trường quần phiêu phi cước hạ tĩnh
Lưỡng tụ khoan toàn đình như định
Khiêu chuyển phiên di phi thiên tại
Nhân gian thùy cảm xưng vũ tinh
Nhị linh nhất lục niên nhị nguyệt thập ngũ nhật
Diễn nghĩa:

Thần đang múa
Tiếng ca điệu múa nhẹ nhàng hóa ra tiên cảnh
Thuần Thiện thuần mỹ thể hiện bản tính
Uyển chuyển nữ Thần giáng xuống [từ] chín tầng trời
Màu sắc đẹp đẽ rực rỡ trời đất [đều] nhìn
Váy dài bay bay dưới chân tĩnh [bất động]
Hai tay áo xoay rộng dừng lại như định
Nhảy xoay nhào lộn di chuyển [như] phi thiên đang ở đây
Nhân gian còn ai dám xưng là ngôi sao vũ đạo nữa
Ngày 15 tháng 2 năm 2016
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Phiên âm:

Pháp Đồ Bất Nguyện Bả Nhĩ Đâu
Thành trụ hoại quá diệt tại hậu
Thiên thể quy luật vạn Vương ưu
Nữu chuyển càn khôn Sáng Thế Chủ
Đại Pháp cứu chúng trùng tân tu
Chúng Thần hạ thế lai đắc Pháp
Luân hồi triển chuyển mê thiên thu
Danh lợi bính bác vong lai nguyện
Nhân gian nan ngao mộng vị hưu
Hồng ma hành ác yểm chân tướng
Hồi Thiên biệt bị hoang ngôn tù
Chúng sinh khoái tỉnh Thần dĩ đáo
Pháp đồ bất nguyện bả nhĩ đâu
Nhị linh nhất lục niên tam nguyệt nhị thập nhị nhật
Diễn nghĩa:

Đồ đệ của Pháp không muốn lạc mất bạn
Thành-Trụ-Hoại qua rồi là đến Diệt
[Đó là] quy luật của Thiên thể, vạn Vương lo lắng
Sáng Thế Chủ xoay chuyển càn khôn
Đại Pháp cứu chúng sinh tu sửa lại lần mới
Chúng Thần hạ thế để đắc Pháp
Luân hồi trở qua trở lại [là] chỗ mê nghìn năm
Phấn đấu vì danh lợi quên mất nguyện ban đầu khi đến
[Nếm trải] khó chịu [nơi] nhân gian giấc mộng vẫn chưa ngừng
Ma đỏ hành ác che đậy chân tướng
Trở về trời chớ để lời dối trá cầm tù
Chúng sinh mau chóng tỉnh lại Thần đã tới
Đồ đệ của Pháp không muốn lạc mất bạn
Ngày 22 tháng 3 năm 2016
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Phiên âm:

Đại Pháp Đệ Tử Tại Giải Cứu
Đại giang đông khứ bất hồi chuyển
Thời quang như thủy lưu trụ nan
Luân hồi triển chuyển nả thị ngạn
Hồi Thiên chi đạo hà thời truyền
Vũ trụ canh tân đại kiếp đáo
Sáng Thế Chủ lai thiết Pháp đàn
Tái tạo thiên địa độ chúng sinh
Thế nhân đa thị Thần hạ phàm
Vi cứu thiên chúng bả chủ kiến
Đắc Pháp trùng tố tái hồi hoàn
Hiện đại quan niệm bả nhân biến
Vô Thần luận bả chân tướng man
Tiến hóa thị giả thuyết hoang ngôn
Danh lợi tình trung bị mê triền
Đại Pháp đệ tử tại cứu nhân
Giải hoặc phá mê thượng độ thuyền
Nhị linh nhất lục niên thất nguyệt nhị nhật
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Diễn nghĩa:

Đại Pháp đệ tử đang giải cứu
Sông lớn chảy về đông không trở lại
Thời gian như nước khó giữ lại
Luân hồi trở qua trở lại đâu là bờ
Con đường trở về trời khi nào [mới] truyền ra
Vũ trụ canh tân đại kiếp đến
Sáng Thế Chủ đến thiết lập Pháp đàn
Tái tạo trời đất độ chúng sinh
Thế nhân phần nhiều là Thần hạ xuống phàm trần
Vì để cứu chúng sinh trên trời, gặp được Chủ
Đắc Pháp khôi phục lại [Thần thể] rồi mới trở về
Quan niệm hiện đại làm thay đổi con người
Vô Thần luận che đậy chân tướng
Tiến hóa [luận] là giả thuyết lừa dối
Trong danh lợi tình bị mê hoặc bủa vây
Đệ tử Đại Pháp đang cứu người
Giải hoặc phá mê lên thuyền cứu độ
Ngày 2 tháng 7 năm 2016

157

158

Phiên âm:

Mộng Hồi Xích Bích
Vi ngô sơn hà chiến sa trường
Tráng sĩ anh hồn hạo khí trường
Tranh chiến Xích Bích hựu nhất hồi
Trung Hoa văn hóa bất khả vong
Nhị linh nhất lục niên thất nguyệt nhị thập nhị nhật

Diễn nghĩa:

Mộng trở về Xích Bích
Vì ta núi sông chiến đấu nơi sa trường
Anh linh tráng sĩ hạo khí trường tồn
Chiến tranh Xích Bích lại một lần nữa
Văn hóa Trung Hoa không thể biến mất
Ngày 22 tháng 7 năm 2016
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Phiên âm:

Thiên Niên Nhất Tú
Thiến ảnh tùy phong đạp cửu huyền
Quần tiên trường tụ thấu nhã nhàn
Thúy quần phiêu phiêu Trường An liễu
Thải y vũ thời phong xuy liên
Mãn đài thải nga mãn mục nhan
Quảng Hàn cung nữ lạc mạc tiền
Ca vũ toàn động sái cam lộ
Quan hậu phương tri đẳng thiên niên
Nhị linh nhất lục niên thập nguyệt nhị thập lục nhật
Diễn nghĩa:

Nghìn năm một buổi diễn
Bóng hình xinh đẹp theo gió bước đi [theo tiếng đàn] chín dây
Quần tiên [với] tay áo dài hiển lộ sự tao nhã điềm tĩnh
Váy biếc phiêu phiêu [như] liễu Trường An
Khi xiêm y nhiều màu sắc múa lên [như] gió thổi hoa sen
Những cô gái đẹp rực rỡ khắp sàn diễn với sắc màu đẹp mắt
Cung nữ Quảng Hàn* hạ xuống trước [tấm] màn [sân khấu]
Ca múa chuyển động xoay tròn rải [nước] cam lộ
Xem [diễn] xong mới biết [đã] đợi nghìn năm
Ngày 26 tháng 10 năm 2016
* Cung Quảng Hàn là cung Trăng
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Phiên âm:

Đẳng Thiên Thu
Thiên tiên phiêu lạc vũ tư du
Kiều mỹ linh tiếu bàn tiên thu
Tiến thoái phong vận thiên bách thái
Hàm tiếu hồi mâu bách hoa tu
Phiên chuyển luân toàn đĩnh thân khinh
Thu bộ dự đình vận vị hưu
Ca vũ hoán đắc bản tính xuất
Nguyên lai thử tú đẳng thiên thu
Nhị linh nhất lục niên thập nguyệt nhị thập thất nhật
Diễn nghĩa:

Đợi nghìn năm
Tiên trên trời hạ xuống nhẹ nhàng dáng múa thong dong
Xinh xắn linh hoạt xoay búi tóc tiên
Phong vận tiến thoái trăm nghìn dáng vẻ
Ngoái đầu lại nụ cười hàm tiếu khiến trăm hoa hổ thẹn
Lật xoay trở lại duỗi - thân nhẹ nhàng
Thu chân định dừng lại [mà] phong vận vẫn chưa dứt
Ca múa kêu gọi [để] bản tính xuất ra
Hóa ra buổi diễn này đã đợi nghìn năm
Ngày 27 tháng 10 năm 2016

163

164

Phiên âm:

Quan Hậu Minh
Huy hồng thù thánh mãn thiên đình
Phi vũ tiên tư đạp ca hành
Mạn thiên tường thụy chiếu thương vũ
Thiên nga a na bộ khinh doanh
Phiêu phiêu trường quần như khai bình
Đại tụ phiên thân song dực oanh
Thánh ca tiên khúc triển chân tướng
Thần Vận cứu độ quan hậu minh
Nhị linh nhất lục niên thập nguyệt nhị thập thất nhật
Diễn nghĩa:

Xem xong [liền] minh bạch
Ánh sáng rực rỡ lớn lao thù thánh khắp thiên đình
Dáng tiên bay múa đạp ca hành *
Khắp trời điềm lành chiếu [rọi] thương vũ
Thiên nga [đẹp] thướt tha bước đi nhẹ nhàng
Váy dài phiêu phiêu như [con công] xoè đuôi
Tay áo lớn khi xoay mình [như] đôi cánh cuốn quanh
Thánh ca tiên khúc triển hiện chân tướng
Thần Vận cứu độ xem xong [liền] minh bạch
Ngày 27 tháng 10 năm 2016
* Đạp ca là một lối biểu diễn vừa hát vừa dậm chân đánh nhịp
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Phiên âm:

Tú Trung Áo
Bồ Tát phi thiên giáng cửu tiêu
Như thi như họa tiên tư tiếu
Mạn vũ phiên phiên triển thân vận
Thân đái lưỡng tí thần hiệp kiều
Yêu bãi trường chi đình đình lập
Thải phụng song dực thân pháp diệu
Thần thái thù thánh ánh thiên địa
Khán bãi tài tri tú trung áo
Nhị linh nhất lục niên thập nguyệt nhị thập thất nhật

Diễn nghĩa:

Điều sâu xa trong màn diễn
Bồ Tát phi thiên hạ xuống [từ] chín tầng Trời
Như thơ như họa dáng tiên xinh đẹp
Múa mềm mại uyển chuyển triển hiện thân vận
Thân mình mang hai cánh tay Thần hiệp xuất chúng
Eo lắc động chân tay vươn dài dáng đẹp thẳng đứng
Phượng hoàng sặc sỡ vươn cánh, thân pháp mỹ diệu
Thần thái thù thánh chiếu sáng khắp trời đất
Xem xong mới biết điều sâu xa trong màn diễn
Ngày 27 tháng 10 năm 2016
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Phiên âm:

Tuyển Thiện Dân
Tiên lệ mạn vũ thanh cổ cầm
Ngọc chất phiêu phiêu cổ phong lâm
Thiên kiều bách diễm vận trung xuất
Phiên động toàn đình Thiên quốc tần
Càn khôn chuyển chính tát cam lâm
Mãn mục tân phân hồi Hán Tần
Thùy tri Thần Vận tại cứu độ
Chúng Thần dĩ tại tuyển thiện dân
Nhị linh nhất lục niên thập nguyệt nhị thập thất nhật
Diễn nghĩa:

Tuyển chọn người thiện
Múa mềm mại đẹp như tiên với thanh âm cổ cầm
Dáng ngọc bay bay phong vị cổ tràn về
[Vẻ đẹp] thiên kiều bách diễm vận [vị] từ bên trong xuất ra
Nhào lộn-di động-xoay tròn-dừng lại Thiên quốc tần *
Càn khôn chuyển chính lại, tản mưa lành
Rực rỡ tràn ngập trước mắt trở lại [thời] Hán Tần
Ai biết được Thần Vận đang cứu độ
Chúng Thần đã đang tuyển chọn người thiện
Ngày 27 tháng 10 năm 2016
* Chú thích: Tần là tiếng mỹ xưng ngày xưa đối với phụ nữ
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Phiên âm:

Tảo Đoái Hiện
Sáng Thế Chủ dĩ lai thế gian
Thiên địa vạn vật tại cự biến
Chúng sinh đô tại bả Tha tầm
Hồng ma hoang ngôn bả nhân phiến
Bất khiếu thế nhân tri chân tướng
Bả nhân thôi hướng đối lập diện
Đối Thần phạm tội thái hiểm ác
Cứu độ vô vọng nguy trung hãm
Thiên biến địa biến nhân tại hoán
Lai thế túc nguyện tảo đoái hiện
Nhị linh nhất lục niên thập nhị nguyệt nhị thập bát nhật
Diễn nghĩa:

Sớm đã thực hiện
Sáng Thế Chủ đã tới thế gian
Thiên địa vạn vật đang [trong] biến hóa cực lớn
Chúng sinh đều đang tìm kiếm Ông
Lời dối trá của ma đỏ lừa gạt con người
Không để thế nhân biết chân tướng
Đẩy con người về phía đối lập
Phạm tội với Thần, quá hiểm ác
Cứu độ vô vọng, rơi vào nguy hiểm
Trời đất đang biến đổi con người đang thay đổi
Nguyện xưa khi tới thế gian sớm đã [được] thực hiện
Ngày 28 tháng 12 năm 2016
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Phiên âm:

Tuyệt Bất Lưu
Nhất luân hạo nguyệt chiếu Trung thu
Hồng ma loạn thế truyền thống đâu
Trung Nguyên đại địa náo hồng họa
Pháp Chính Nhân Gian khiếu nhĩ hưu
Nhị linh nhất thất niên nhất nguyệt nhị thập nhất nhật

Diễn nghĩa:

Tuyệt không lưu lại
Một vầng trăng sáng chiếu Trung thu
Ma đỏ loạn thế truyền thống mất đi
Mảnh đất lớn Trung Nguyên chịu tai họa đỏ
Pháp Chính Nhân Gian khiến ngươi dừng lại
Ngày 21 tháng 1 năm 2017
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Phiên âm:

Hồi Thiên Đình
Tiên nhạc thiên âm tịnh tâm linh
Cao ca pháp từ hoán huệ minh
Phi thiên giai lệ vũ trung vận
Tiêu sầu giải nạn mãn thiên tình
Thần Phật đại hiển thế gian hành
Vi cứu chúng sinh mang bất đình
Nhân sinh bản lai tựu thị hý
Như mộng phương tỉnh hồi Thiên diên
Nhị linh nhất thất niên tam nguyệt thập ngũ nhật
Diễn nghĩa:

Trở về thiên đình
Tiên nhạc thiên âm [làm] tịnh tâm linh
Hát vang ca từ của Pháp đánh thức trí huệ sáng suốt
Phi thiên diễm lệ trong điệu múa phong nhã
Tiêu sầu giải nạn khắp trời trong xanh
Thần Phật đại hiển thế gian hành
Vì để cứu chúng sinh [mà] bận rộn không ngừng nghỉ
Đời người vốn dĩ chính là vở kịch
Như mới tỉnh dậy sau giấc mộng trở về Thiên đình
Ngày 15 tháng 3 năm 2017
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Phiên âm:

Tái Tạo
Thiên địa mang mang thùy chủ cương
Nhân thế hồn hồn hướng hà phương
Thành trụ hoại diệt thị quy luật
Đại nạn dĩ đáo thùy lai đương
Thế nhân tận khoái trảo chân tướng
Thiên môn dĩ khai bất cửu trương
Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên
Sáng Thế Chủ tại cứu khung thương
Nhị linh nhất thất niên tứ nguyệt nhị thập ngũ nhật

Diễn nghĩa:

Tái tạo
Trời đất mênh mang này ai cầm cương làm chủ
Thế gian con người mịt mù này đang đi về đâu
Thành-trụ-hoại-diệt là quy luật
Đại nạn tới rồi ai đứng ra gánh vác
Con người thế gian hãy mau chóng tìm chân tướng
Cổng trời đã mở rồi nhưng sẽ không mở lâu
Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời
Sáng Thế Chủ đang cứu thương khung
Ngày 25 tháng 4 năm 2017
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Phiên âm:

Phổ Tân Thiên
Tuế nguyệt như lưu chuyển thuấn gian
Đại Pháp truyền thế chúng ma điên
Nhất lộ Chính Pháp ngữ nan tố
Khán tận thiện ác vạn trùng thiên
Nhân thế tuy tiểu tụ mãn tiên
Ngoại gian quái vật bả loạn thiêm
Các lộ sinh mệnh vi Pháp lai
Vi chính vi phụ các tranh tiên
Loạn thế phồn hoa yên hoa gian
Huyến mục quá hậu chỉ thặng yên
Pháp Chính Nhân Gian tại thử thời
Thần uy trấn ác phổ tân thiên
Nhị linh nhất thất niên lục nguyệt nhị thập ngũ nhật
Diễn nghĩa:

Ghi chép trang [sử] mới
Ngày tháng như dòng chảy xoay chuyển trong nháy mắt
Đại Pháp truyền [ra] thế gian, chúng ma điên cuồng
Con đường Chính Pháp khó nói hết lời
Nhìn hết tận thiện ác vạn tầng trời
Nhân thế tuy nhỏ nhưng đầy chúng tiên tụ hội
Quái vật không gian khác khiến loạn càng thêm loạn
Sinh mệnh các nơi vì Pháp mà đến
Đóng vai chính vai phụ mỗi [sinh mệnh] đều tranh lên trước
Giữa nơi phồn hoa loạn thế
Lóa mắt qua rồi chỉ còn lại khói
Pháp Chính Nhân Gian tại lúc này
Thần uy trấn ác ghi chép trang [sử] mới
Ngày 25 tháng 6 năm 2017
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Phiên âm:

Đạo Trà
Nguyệt hạ nhất bôi trà
Vi lô thoại Trung Hoa
Hí thuyết thiên cổ sự
Tiếu vấn bất dụng đáp
Nhị linh nhất thất niên thất nguyệt nhị thập cửu nhật

Diễn nghĩa:

Nói về trà
Dưới trăng một chén trà
Vây quanh lò nói chuyện Trung Hoa
Kể về chuyện từ thiên cổ
Cười hỏi không cần trả lời
Ngày 29 tháng 7 năm 2017
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Phiên âm:

Tửu Vị
Thần Tiên hát tửu tại Đạo trung
Văn nhân hát tửu tác thi kinh
Bách tính hát tửu giải thiên sầu
Đảng côn hát tửu mãn chủy tinh
Nhị linh nhất thất niên thất nguyệt nhị thập cửu nhật

Diễn nghĩa:

Tửu vị
Thần Tiên uống rượu ở trong Đạo
Văn nhân uống rượu làm thơ ca
Bách tính uống rượu giải nghìn mối sầu
Côn đồ của Đảng uống rượu mùi tanh đầy miệng
Ngày 29 tháng 7 năm 2017
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Phiên âm:

Trà Đạo
Khung hồ lô thượng giá
Bôi bôi phẩm thiên hạ
Đạo thuyết càn khôn sự
Vạn vật Pháp vi đại
Nhị linh nhất thất niên thất nguyệt tam thập nhất nhật
Diễn nghĩa:

Đạo trà
Ấm trà hồ lô trên giá
Chén chén bình phẩm thiên hạ
Nói bàn chuyện càn khôn
Vạn vật Pháp là lớn
Ngày 31 tháng 7 năm 2017
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Phiên âm:

Phẩm Trà Luận Đạo
Quan sơn mãn mục lục
Phẩm trà sinh khẩu hương
Nhị linh nhất thất niên thất nguyệt tam thập nhất nhật

Diễn nghĩa:

Thưởng thức trà luận về Đạo
Ngắm núi đầy khắp tầm mắt một màu xanh
Thưởng thức trà sinh vị thơm trong miệng
Ngày 31 tháng 7 năm 2017
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Phiên âm:

Trà Vận
Nhất lô thán hỏa noãn thâm thu
Nguyệt chiếu thiên địa sơn cốc u
Bôi bôi thanh trà bạn trường ca
Bằng lan vi tọa thoại bất hưu
Nhị linh nhất thất niên cửu nguyệt cửu nhật
Diễn nghĩa:

Phong vận của trà
Một lò lửa than ấm cuối mùa thu
Trăng chiếu trời đất sơn cốc yên tĩnh
Từng chén trà xanh hòa với trường ca
Tựa lan can ngồi quanh nói chuyện không ngừng
Ngày 9 tháng 9 năm 2017

189

190

Phiên âm:

Trà Đình
Thanh trà phao Long Tuyền thân tĩnh tư vị nhàn
Sâm sơn sấn cổ tự tọa quan nhân thế gian
Nhị linh nhất thất niên thu
Diễn nghĩa:

Trà đình
Trà xanh pha với [nước suối] Long Tuyền thân tĩnh [mà] tâm tư chưa nghỉ
Núi sâu hiện lên ngôi chùa cổ ngồi quan sát thế gian con người
Mùa thu năm 2017
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Phiên âm:

Bất Tường
Minh nguyệt thu phong dạ tiệm lương
Phong xuy thán hỏa bối hậu dương
Thanh trà noãn bôi quan sơn ngoại
Đại kiếp dĩ cận triệu bất tường
Nhị linh nhất thất niên cửu nguyệt nhị thập bát nhật
Diễn nghĩa:

Chẳng lành
Trăng sáng gió thu đêm dần lạnh
Gió thổi lửa than cháy bốc lên phía sau
Trà xanh chén ấm quan sát ngoài núi
Đại kiếp đã gần kề điềm chẳng lành
Ngày 28 tháng 9 năm 2017
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Phiên âm:

Thiên Tiệm Minh
Kiểu khiết thanh triệt mãn thiên tình
Hòa phong xuy quá đại Pháp đình
Bát nguyệt thập ngũ đăng bạn nguyệt
Tiếu ngữ thanh thanh thiên tiệm minh
Nhị linh nhất thất niên thập nguyệt tứ nhật

Diễn nghĩa:

Trời dần sáng
Sáng trong thanh tịnh khắp trời quang đãng
Gió nhẹ thổi qua đại pháp đình
Ngày rằm tháng Tám đèn cùng trăng
Từng tiếng nói cười vang lên trời dần sáng
Ngày 4 tháng 10 năm 2017
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Phiên âm:

Thượng Khung Thương
Nhân thế thông thông vi nả chang
Lai thế không không tẩu thời quang
Danh lợi tình cừu mang nhất thế
Hồi thủ tha đà thân tâm thương
Mạt hậu đại kiếp thiên địa hoang
Chúng thần hạ thế bả nhân đương
Luân hồi vi đẳng Sáng Thế Chủ
Đắc độ trùng tố thượng khung thương
Nhị linh nhất bát niên
Diễn nghĩa:

Lên trên trời xanh
Nhân thế vội vàng vì việc gì
Lúc đến trống không lúc đi trắng trơn
Danh lợi tình thù bận rộn cả một đời
Quay đầu lỡ bước thân tâm [bị] thương
Đại kiếp lúc cuối cùng trời đất kinh hoàng
Chúng Thần hạ thế đến làm người
Luân hồi vì để đợi Sáng Thế Chủ
Đắc độ khôi phục [Thần thể] lên trên trời xanh
Năm 2018
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Phiên âm:

Vi Thử Thời
Nhân sinh bi hoan nhất trường hý
Phí tâm lao thần tranh danh lợi
Thâu tận niên hoa nhất thân bệnh
Bất tri nhân sinh hữu chân đế
Sáng Thế Chủ khai tân thiên địa
Cứu độ chúng sinh dĩ tại tức
Hồi Thiên khoái bả chân tướng trảo
Đại Pháp yết khai vạn cổ mật
Nhị linh nhất bát niên
Diễn nghĩa:

Vì lúc này
Đời người vui buồn [chỉ là] một vở kịch
Hao tổn tinh thần cực nhọc tranh danh lợi
Mất hết tháng năm rực rỡ bệnh tật khắp thân
Không biết rằng đời người là có ý nghĩa chân chính
Sáng Thế Chủ khai tân thiên địa
Cứu độ chúng sinh đã ngay trước mắt
[Để] trở về Trời [thì] mau tìm đến chân tướng
Đại Pháp tiết lộ bí mật từ vạn cổ
Năm 2018
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Phiên âm:

Thần Vận Thị Cứu Độ
Thải vân phiêu phiêu vạn lý tường
Tiên nhạc thanh thanh tự Thiên đường
Thiến ảnh Nghê Thường phong xuy liễu
Tráng sĩ phong lưu hồi Hán Đường
Ngũ thiên đại hý tập nhất đài
Hí lý hý ngoại cứu nhân mang
Khán bãi nhất trường Thần Vận tú
Độ thuyền dĩ thượng thế ngoại hàng
Nhị linh nhất bát niên nhị nguyệt nhị thập bát nhật

Diễn nghĩa:

Thần Vận là cứu độ
Mây lành rực rỡ phiêu phiêu [hàng] vạn dặm
Tiên nhạc vang lên [như] đến từ Thiên đường
Bóng hình xinh đẹp [như] Nghê Thường [thướt tha như] gió thổi liễu
Tráng sĩ phong lưu [như] trở về thời Hán Đường
Vở kịch lớn năm nghìn năm tập trung trên một sàn diễn
Bên trong bên ngoài màn diễn [đều] bận rộn cứu người
Xem xong một buổi diễn Thần Vận
Đã lên thuyền độ du hành ngoài thế gian
Ngày 28 tháng 2 năm 2018
201
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Phiên âm:

Tẩy Trần Phong
Vũ nhạc thiện mỹ động càn khôn
Tiên tử a na vận mãn thân
Thiên quốc bất kiến phi thiên tại
Mãn đài thải nga trợ Sư tôn
Thế nhân đa thị Thần lai thế
Mê tại nhân thế nhật hôn hôn
Nhạc thấu nhân tâm vũ động nhân
Tẩy khứ trần phong kiến hậu đôn
Nhị linh nhất bát niên nhị nguyệt nhị thập bát nhật
Diễn nghĩa:

Tẩy bụi bặm
Vũ nhạc thiện mỹ làm cảm động càn khôn
Tiên tử thướt tha phong vận đầy khắp thân
Thiên quốc không thấy [mà] phi thiên ở đây
Khắp sân khấu những tiên nữ rực rỡ trợ giúp Sư tôn
Thế nhân phần nhiều là Thần đến thế gian
Mê ở trong cõi người ngày lại ngày mơ màng
Nhạc thấu nhân tâm múa cảm động người
Tẩy đi bụi bặm thấy bản chất đôn hậu
Ngày 28 tháng 2 năm 2018
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Phiên âm:

Quan Họa Nhập Cảnh
Thiếu niên chí mãn hoài
Sùng thượng đống lương tài
Vinh danh quy cố lý
Thử sinh vi hà lai
Nhị linh nhất bát niên bát nguyệt thập bát nhật

Diễn nghĩa:

Xem bức họa nhập vào cảnh
Thiếu niên đầy hoài bão chí hướng
Tôn sùng nhân tài trụ cột
Vinh danh trở về cố hương
Đời này vì sao mà đến
Ngày 18 tháng 8 năm 2018
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Phiên âm:

Độ
Tiên vũ Thần khúc tự Thiên đường
Xuyên thân tẩy tủy noãn tâm phòng
Niệm từ hình thiện hoán thai cốt
Khai ngộ hồi thủ hý mộng trường
Nhị linh nhất bát niên bát nguyệt thập cửu nhật

Diễn nghĩa:

Độ
Khúc nhạc Thần điệu múa Tiên đến từ Thiên đường
Xuyên qua thân tẩy cốt tủy sưởi ấm tim
Niệm từ bi tướng mạo thiện lương thay đổi thai cốt
Khai ngộ quay đầu nhìn lại vở kịch như giấc mộng dài
Ngày 19 tháng 8 năm 2018

207
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Phiên âm:

Tản Cam Lộ Quả
Luân hồi triển chuyển thùy thị ngã
Tầm tầm mịch mịch mê trung tỏa
Sinh sinh danh lợi tranh bất hưu
Dục hải bính bác lưỡng tụ lỏa
Nhất bản Thiên thư thế thượng hỏa
Chiếu lượng thiên địa tát cam quả
Thế nhân đa thị Thiên thượng lai
Liễu giải chân tướng hồi Thiên quốc
Nhị linh nhất bát niên bát nguyệt tam thập nhất nhật
Diễn nghĩa:

Tản quả cam lộ
Luân hồi trở qua trở lại ai là ta
Tìm tìm kiếm kiếm [bị] khóa trong mê
Đời đời danh lợi tranh không ngừng nghỉ
Biển dục phấn đấu hai tay trần trụi
Một cuốn Thiên thư như ngọn lửa trên thế gian
Chiếu sáng trời đất rải quả ngọt
Thế nhân phần lớn là từ Thiên thượng tới
Liễu giải chân tướng quay về Thiên quốc
Ngày 31 tháng 8 năm 2018

209
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Phiên âm:

Pháp Trung Tu
Đẩu chuyển tinh di thiên bách thu
Luân hồi triển chuyển vạn cổ du
Sáng Thế vi giải Thiên quốc nạn
Đại Pháp truyền thế giải chúng ưu
Ngũ châu tứ dương tranh vị hưu
Đông thổ Tây phương Thần bất đâu
Chúng sinh lai đẳng Sáng Thế Chủ
Giải nạn trùng tố Pháp trung tu
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt ngũ nhật
Diễn nghĩa:

Tu trong Pháp
Vật đổi sao dời trăm nghìn năm
Luân hồi trở qua trở lại trải qua vạn cổ
Sáng Thế vì giải nạn của Thiên quốc
Đại Pháp truyền ra thế gian giải ưu lo của chúng sinh
Năm châu bốn bể tranh không nghỉ
Đông thổ Tây phương Thần không bỏ
Chúng sinh đến đợi Sáng Thế Chủ
Để giải nạn trùng tố tu trong Pháp
Ngày 5 tháng 9 năm 2018
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Phiên âm:

Thùy Hữu Phúc
Chúng Thần hạ thế dụng mệnh đổ
Đương nhân vi đẳng Sáng Thế Chủ
Triển chuyển luân hồi thùy thị thùy
Thiên thu đại mộng sinh sinh khổ
Mạt hậu loạn thế hồng ma vũ
Thiện ác bất biện phong bất cổ
Cứu độ Đại Pháp chân tướng truyền
Đại đạo thông Thiên thùy hữu phúc
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt thất nhật

Diễn nghĩa:

Ai có phúc
Chúng Thần hạ thế dùng mệnh đánh cược
Làm người vì để đợi Sáng Thế Chủ
Luân hồi trở qua trở lại ai là ai
Giấc mộng lớn nghìn thu đời đời [đều] khổ
Mạt hậu loạn thế ma đỏ múa may
Thiện ác không phân lề lối cũ không còn
Đại Pháp cứu độ chân tướng truyền [ra]
Đại đạo thông Thiên ai có phúc
Ngày 7 tháng 9 năm 2018
213
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Phiên âm:

Kinh
Thiên thể canh tân chúng Thần kinh
Thiên băng tinh diệt nhân bất thanh
Thành trụ hoại quá diệt tại tức
Thế gian đại loạn hồng ma ứng
Thương vũ canh tân hữu phúc tinh
Đại Pháp đệ tử truyền chân kinh
Pháp chính thiên địa Sáng Thế Chủ
Cứu độ chúng sinh trừ tà tinh
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt thất nhật
Diễn nghĩa:

Chấn động
Thiên thể canh tân chúng Thần chấn động
Trời sập sao diệt [mà] con người không rõ
Thành trụ hoại đã qua Diệt đã gần sát
Thế gian đại loạn hùa theo ma đỏ
Trời xanh canh tân có phúc tinh
Đệ tử Đại Pháp truyền chân kinh
Sáng Thế Chủ pháp chính thiên địa
Cứu độ chúng sinh trừ tà tinh
Ngày 7 tháng 9 năm 2018
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Phiên âm:

Quan Tái Tùy Bút
Mộng mộng đổng đổng tiểu sửu nha
Sơ lai phi thiên tựu tưởng gia
Thượng khóa lạp thối sinh dữ tử
Như kim vũ đàn nhất danh hoa
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt thập lục nhật

Diễn nghĩa:

Tùy bút [khi] xem cuộc thi
Tiểu nha đầu ngốc nghếch ngu ngơ
Khi mới tới [học viện] Phi Thiên liền nhớ nhà
Lên lớp luyện kéo giãn chân [như] đang trong sinh tử
Đến nay là nghệ sĩ múa bậc nhất trên vũ đài
Ngày 16 tháng 9 năm 2018

217

218

Phiên âm:

Dương Cương
Sinh long hoạt hổ tráng sĩ tại
Đằng phi khiêu chuyển tham đại tái
Triệu Vân Nhạc Phi loan đại đao
Thân pháp kiểu tiệp các cá soái
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt thập lục nhật

Diễn nghĩa:

Nam tính mạnh mẽ
Người tráng sĩ như rồng như hổ
Bay cao nhảy xoay tham gia cuộc thi lớn
Triệu Vân Nhạc Phi giương đại đao
Thân pháp thoăn thoắt từng người [là] thống lĩnh
Ngày 16 tháng 9 năm 2018
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Phiên âm:

Phong Vũ
Bất kiến ngọa long hữu kỳ sự
Tiềm tại sơn trung phong vũ sí
Tà ma loạn quỷ tự đắc ý
Nhất triêu đằng khởi tế thiên nhật
Nhị linh nhất bát niên cửu nguyệt nhị thập nhị nhật

Diễn nghĩa:

Cánh lớn
Không thấy ngọa long ắt có chuyện kỳ quái
Vây cánh lớn tiềm ẩn trong núi
Tà ma loạn quỷ tự đắc ý
Ngày kia bay lên [là] ngày che cả bầu trời
Ngày 22 tháng 9 năm 2018
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Phiên âm:

Nguyệt Tái Huyền
Bát nguyệt thập ngũ cộng đoàn viên
Kỷ gia nhân khuyết kỷ gia toàn
Đại Pháp đệ tử tao bách hại
Pháp Chính Nhân Gian nguyệt tái huyền
Nhị linh nhất bát niên Trung Thu dạ

Diễn nghĩa:

Trăng lại treo
Ngày Rằm tháng Tám cùng đoàn viên
Bao nhiêu nhà không đông đủ bao nhiêu nhà được vẹn toàn
Đệ tử Đại Pháp chịu bức hại
Pháp Chính Nhân Gian trăng lại treo
Đêm Trung thu năm 2018
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Phiên âm:

Ức Vạn Thiên
Bát nguyệt thập ngũ vân mãn thiên
Nhân thế hỗn hỗn mộng như yên
Sinh tử quan đầu nhân vị tỉnh
Đại kiếp quá hậu thời cảnh thiên
Nhị linh bát niên trung thu dạ
Diễn nghĩa:

Ức vạn thiên *
Mười lăm tháng Tám mây đầy trời
Nhân thế mơ hồ mộng như khói
Thời khắc sinh tử then chốt người chưa tỉnh
Khi đại kiếp qua đi hoàn cảnh thay đổi
Đêm Trung thu năm 2018
* Ức = Một trăm triệu; Vạn = Mười nghìn; Thiên = Một nghìn
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Phiên âm:

Hồng Kiếp
Mạn mạn trường sử ngũ thiên niên
Tình hệ hoa hạ khổ dữ điềm
Trường Giang lưỡng ngạn Hoàng Hà thủy
Đạo tận phong vận bất cải nhan
Hồng ma cuồng tiêu loạn đương tiền
Tồi hủy truyền thống nhục thánh hiền
Nhất đại vinh nhục thiên cổ oán
Trảm yêu khứ hồng đạp kim liên
Nhị linh nhất bát niên thập nhất nguyệt bát nhật

Diễn nghĩa:

Hồng kiếp
Năm nghìn năm lịch sử dài đằng đẵng
Tình cảm gắn với Hoa Hạ đắng cay lẫn ngọt bùi
Hai bờ Trường Giang nước Hoàng Hà
Dòng chảy cạn rồi phong vận vẫn không đổi sắc
Bão táp ma đỏ cuồng loạn lúc này
Phá hủy truyền thống sỉ nhục thánh hiền
Một thời đại vinh nhục đổ lỗi cho thiên cổ
Trảm yêu trừ ma đỏ bước lên sen vàng
Ngày 8 tháng 11 năm 2018
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Phiên âm:

Quy
Thiên vô đạo địa vô đức thương vũ nguy
Mãn thiên Thần Phật thúc thủ vọng tuyệt lệ
Đại khung nội truyền kinh lôi cứu chúng sinh
Pháp Luân Thánh Vương xuất thế hướng hạ phi
Tạo Tam Giới chính Thiên pháp cứu hồng vi
Thiên địa chúng sinh tội nghiệp nhất thân bối
Tòng khai thiên thể Pháp chính càn khôn tân
Đắc Đại Pháp tố kim thể vãng gia quy
Nhị linh nhất bát niên thập nhất nguyệt bát nhật
Diễn nghĩa:

Trở về
Trời vô đạo đất vô đức, thương khung vũ trụ nguy [hiểm]
Thần Phật khắp trời [đành] bó tay mong mỏi [đến] cạn nước mắt
Trong đại khung truyền sấm động cứu chúng sinh
Pháp Luân Thánh Vương xuất thế bay xuống phía dưới
Tạo ra Tam Giới chính lại Thiên Pháp, cứu độ từ hồng [quan] đến vi [quan]
Gánh trên thân tội nghiệp của chúng sinh trong trời đất
Khai Thiên thể lần mới Pháp chính Càn khôn mới
Đắc Đại Pháp tạo dựng thân vàng kim quay trở về nhà
Ngày 8 tháng 11 năm 2018
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Phiên âm:

Đô Thị Hí
Tiên tư vũ vận hạ Thiên đường
Quản huyền sanh ca nhạc du dương
Toàn vũ a na Thần Phật hiển
Thù thánh mỹ cảnh túy nhân trường
Ngũ thiên văn minh chúng Thần truyền
Quần anh tái hiện vi độ hàng
Luân hồi triển chuyển đô thị hý
Vi liễu kim triều sinh sinh mang
Nhị linh nhất cửu niên
Diễn nghĩa:

Đều là vở kịch
Dáng tiên với điệu múa phong nhã hạ xuống từ Thiên đường
Tiếng đàn sáo tiếng ca âm nhạc du dương
Điệu múa thướt tha Thần Phật hiển
Cảnh đẹp thù thánh say lòng người
Văn minh năm nghìn năm chúng Thần truyền
Lớp lớp anh tài tái hiện vì thuyền cứu độ
Luân hồi trở qua trở lại đều là vở kịch
Chỉ vì thời nay [mà] đời đời bận rộn
Năm 2019
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Phiên âm:

Phổ Tân Chương
Đại mạc khai khởi kiến Thiên đường
Nhất thanh la minh vạn đạo quang
Cổ phong tiên vận cảnh sắc mỹ
Thần vũ đái nhân nhập tiên bang
Thiên âm thanh thanh hoán nhân tỉnh
Nhân gian đài thượng kiến thương tang
Đài lí đài ngoại đô thị hý
Cứu độ chúng sinh phổ tân chương
Nhị linh nhất cửu niên
Diễn nghĩa:

Soạn ra chương mới
Tấm màn lớn [sân khấu] mở ra thấy Thiên đường
Một tiếng cồng vang lên vạn đạo [hào] quang
Phong vị cổ xưa thần thái của Tiên cảnh sắc đẹp
Điệu múa của Thần đưa con người vào cõi tiên
Từng tiếng nhạc Thiên âm gọi con người thức tỉnh
Nhân gian trên sân khấu thấy cảnh bể dâu
Bên trong bên ngoài sân khấu đều là vở kịch
Cứu độ chúng sinh soạn ra chương mới
Năm 2019
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Phiên âm:

Thoát Trần
Thần Vận cổ âm thị vận Thần
Tiên nhạc tẩy tâm vũ tịnh nhân
Tiêu tật giải ưu nhất thân khinh
Tâm thăng cảm ân kiến lệ ngân
Phi thiên toàn vũ nhân tâm chuyển
Ca nhạc hoán tỉnh bản tính thuần
Trợ Sư cứu nhân công vô lượng
Độ nhân độ kỉ tiệm thoát trần
Nhị linh nhất cửu niên
Diễn nghĩa:

Thoát khỏi cõi trần
Âm nhạc cổ Thần Vận là huy động [phần] Thần
Âm nhạc của tiên gột rửa tâm, điệu múa làm tịnh con người
Tiêu bệnh tật giải ưu toàn thân nhẹ nhàng
Lòng dâng lên cảm ân thấy mắt ngấn lệ
Phi thiên xoay múa nhân tâm chuyển
Ca nhạc kêu gọi thức tỉnh bản tính thuần khiết
Trợ Sư cứu người công vô lượng
Độ nhân độ bản thân dần thoát khỏi cõi trần
Năm 2019
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Phiên âm:

Thiên Môn Khai Chuyển Pháp Luân
Tiên tử Thần tư hạ Thiên môn
Quản huyền diệu âm nhập tâm hồn
Cao ca hoán tỉnh thiên cổ nguyện
Hoảng hốt đài thượng hiển Phật Thần
Thân tâm thánh khiết bất nhiễm trần
Thắng cảnh túy si mê trung nhân
Luân hồi triển chuyển nguyên thị mộng
Thiên môn khai xứ chuyển Pháp Luân
Nhị linh nhất cửu niên

Diễn nghĩa:

Cổng trời mở - Chuyển Pháp Luân
Tiên tử mang tư thái của Thần hạ xuống cổng Trời
Âm nhạc huyền diệu của đàn sáo tiến vào tâm hồn
Cất cao tiếng hát đánh thức nguyện xưa
Phảng phất trên sân khấu hiển Phật Thần
Thân tâm thánh khiết không nhiễm bụi trần
Cảnh đẹp làm say đắm người trong mê
Luân hồi trở qua trở lại vốn là giấc mộng
Nơi cổng Trời mở chuyển Pháp Luân
Năm 2019
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Phiên âm:

Tán Thần Vận Diễn Viên
Đình đình vũ lệ vận như tiên
Toàn động khiêu phiên tư phiên tiên
Đương niên sơ học khổ bất kham
Thối ngạnh bối loan viên trường điên
Công phu bất phụ tâm chí kiên
Cần luyện tâm nghiên bất ký thiên
Hốt giác thân khinh huệ khiếu khai
Phụng triển song dực thiên địa gian
Nhị linh nhất cửu niên

Diễn nghĩa:

Tán thưởng diễn viên Thần Vận
Thướt tha điệu múa mỹ lệ thần thái như tiên
Xoay nhảy bay lên tư thái uyển chuyển
Những năm đầu mới học khổ không chịu nổi
Chân cứng lưng cong nảy xóc quanh sân khấu
Công phu không phụ tâm chí kiên định
Cần mẫn luyện tập rèn giũa tâm không nhớ đến tháng ngày
Đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng trí huệ khai mở
Phượng giương đôi cánh giữa đất trời
Năm 2019
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Phiên âm:

Vũ Thiên Thu
Tiên tư du du phong xuy liễu
Phi điệp phiêu phiêu đài thượng tẩu
Hoảng hoảng hốt hốt nhập kỳ cảnh
Thử tình thử cảnh tự tằng hữu
Quang hoa vạn thiên vận trung nữu
Tiếu nhan xu mê túy như tửu
Thiên thượng địa hạ vũ thiên thu
Thử tú nguyên tại trùng tiêu cửu
Nhị linh nhất cửu niên nhất nguyệt

Diễn nghĩa:

Điệu múa nghìn thu
Dáng tiên khoan thai gió thổi rặng liễu
Bướm bay phấp phới trên sân khấu
Tựa như phảng phất nhập vào cảnh ấy
Tình này cảnh này dường như đã từng có
Trong thần thái ấy thấy được vầng sáng muôn vạn
Nét cười xinh đẹp mê say như rượu
Trên trời dưới đất điệu múa nghìn thu
Vẻ đẹp này vốn có tại chín tầng mây
Tháng 1 năm 2019
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Phiên âm:

Thần Vận Nhi Nữ
Thân tư trường tú như thúy liễu
Hàm tiếu vũ vận Thiên thượng hữu
Thần Vận thiến muội tự thánh liên
Trợ sư cứu nhân Thần lộ tẩu
Anh tuấn phi vũ hạ trùng cửu
Kiểu kiện phiên chuyển huyền trung nữu
Thùy thị hào kiệt thùy phong lưu
Vũ lâm hựu xuất cường trung thủ
Nhị linh nhất cửu niên nhất nguyệt

Diễn nghĩa:

Thần Vận nhi nữ
Dáng dấp cao lớn xinh đẹp tựa như cây liễu xanh
Nụ cười hàm tiếu vũ điệu tao nhã Thiên thượng mới có
Thiếu nữ Thần Vận xinh đẹp tựa thánh liên
Trợ Sư cứu người đi trên con đường của Thần
Anh tuấn bay múa hạ xuống từ chín tầng
Mạnh mẽ xoay chuyển đầy huyền bí
Ai là hào kiệt ai phong lưu
Võ lâm lại xuất hiện [đối] thủ mạnh
Tháng 1 năm 2019
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Phiên âm:

Truyền Cổ Phong
Bách hoa tranh diễm triển cổ phong
Bán Thần văn hóa hữu truyền đăng
Thiên tư bách mị Trung Hoa vận
Vũ động trường chi dục phi thăng
Tiên nhạc giai âm truyền mỹ thanh
Sắc thải lượng lệ bách diễm tranh
Thần truyền Hoa Hạ ngũ thiên tải
Hoán hồi truyền thống tại thử sinh
Nhị linh nhất cửu niên nhị nguyệt thập lục nhật
Diễn nghĩa:

Truyền cổ phong
Trăm hoa đua sắc triển hiện phong cách cổ xưa
Văn hóa bán Thần có ngọn đèn truyền lại
Trăm nghìn dáng vẻ xinh đẹp của vận vị Trung Hoa
Chân tay dài theo điệu múa như muốn bay lên
Tiên nhạc giai âm truyền âm thanh mỹ lệ
Sắc thái rực rỡ trăm vẻ đẹp đua tranh
Thần truyền Hoa Hạ qua năm nghìn năm
Kêu gọi trở về truyền thống tại đời này
Ngày 16 tháng 2 năm 2019
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