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دربارۀ دافا
( لونيو) 1
دافا خرد آفريدگار است .سنگبناي آفرينش است؛ آن چيزي است كه آسمانهاا ،زماين و جهاان براسااس آن بناا
نهاده شده است .همه چيز را دربرميگيرد ،از بينهايت كوچك تا بينهايت عظيم؛ درحاليكه در هر يك از ساطوح هساتيِ
بدن كيهاني ،بهگونهاي متفاوت متجلي ميشود .از ژرفاي بدن كيهاني ،ابتدا ريزترين ذرات پديادار مايشاوند و در پاي آن،
اليهاليههاي ذرات بيشمار در اندازههاي گوناگون ،از كوچك تا بزرگ ،تا سطوح بيرونياي كه بشاريت مايشناساد ،يعناي
اتمها ،مولکولها ،سيارات و كهکشانها؛ و وراي آنها و نيز آن چيزهايي كه بازهم بزرگترند .ذراتي با انادازههااي گونااگون،
موجودات و نيز دنياهايي در اندازههاي گوناگون را ميسازند كه در بدنهاي كيهاني پخش هستند .موجوداتي كه در هر يك
از سطوح گوناگونِ اين ذرات هستند ،اينطور درک ميكنند كه ذرات موجود در سطح بزرگتر بَعدي ،سياراتي در آسمانشاان
هستند ،و در تكتك سطوح بههمين شکل است .براي موجودات در هر يك از سطوح گوناگون اين جهان ،اين تاا بيکاران
ادامه دارد .اين دافا بود كه زمان و مکان ،انبوه موجودات و گونهها و همۀ آفرينش را پديد آورد؛ هر چيازي كاه وجاود دارد،
مرهون آن است و هيچچيزي بيرون از آن نيست .تمام اينها ،تجليات ملموس ويژگيهاي دافا يعناي جِان ،شَان ،رِن ،در
سطوح مختلف است.
ابزار مردم براي كاوش فضا و بررسي حيات هر اندازه هم كه پيشرفته باشد ،دانش بهدست آمده ،محدود به قسمتي
از اين بعدي است كه موجودات بشري در آن وجود دارند ،يعني سطح پاييني از اين جهان .درطول تمدنهاي ماقبل تااريخ،
انسانها سيارات ديگري را كاوش كردند .اما بدون توجه به ارتفاع و مسافت پيموده شده ،بشر هنوز از عهاد ايان برنياماده
است كه از بعدي كه در آن وجود دارد ،خارج شود .تصوير حقيقي جهان براي هميشه خود را از بشر پنهان ميكند .اگر يك
موجود بشري بخواهد اسرار اين جهان ،مکان-زمان ،و بدن بشري را درک كند ،بايد تزكيه در يك روش راستين را برگزيند
و به روشنبيني حقيقي دستيابد و سطح وجودش را ارتقاء دهد .در اينصورت از طريق تزكيه ،خصوصيات اخالقياش واال
ميشود و هنگاميكه بتواند نيکيِ واقعي را از شرارت و خوبي را از پليدي تشاخيص دهاد و فراساوي ساطح بشاري بارود،
حقايق اين جهان و موجوداتِ سطوح و بعدهاي ديگر را ميبيند و به آنها دسترسي پيدا ميكند.
با آنکه مردم اغلب ادعا ميكنند فعاليتهاي علميشان براي اين است كه «كيفيت زندگي را بهباود بخشاند» ،اماا
اين رقابت فناورانه است كه آنها را به پيش ميراند .و در بيشتر موارد ،اين فعاليتها بر اين اساس انجام شده است كه مردم
الهيات را كنار گذاشته و اصول اخالقي الزم براي خويشتنداري را رها كردند .به همين داليل بود كه تمادنهااي گذشاته
بارها ويران شدند .كاوشهاي مردم بهناچار محدود به اين دنياي مادي است ،و اين شيوههاي كاوش بهگونهاي هستند كاه
صرفاً آنچه پذيرفتهشده ،موردمطالعه قرار ميگيرد .درخصوص چيزهايي كه در اين بعد بشري ناملموس يا ناامرئي هساتند،
اما بهطور واقعي وجود دارند و خودشان را در اين دنياي حاضر ،به شکلهاي واقعي هويدا ميكنند ،همچون معنويت ،ايمان،
سخن الهي و معجزات؛ مردم هرگز جرأت نميكنند به آنها نزديك شوند ،چراكه آنها الهيات را دور انداختهاند.
اگر نژاد بشر بتواند منش ،رفتار و تفکر خود را برپايۀ ارزشهاي اخالقي بهبود بخشد ،آنگاه امکانپذير خواهاد باود
كه تمدن پايدار بماند و حتي دوبااره معجازات در ايان دنيااي بشاري روي دهناد .بارهاا در گذشاته ،فرهناگهاايي كاه
نيمهخدايي-نيمه بشري بودند ،در اين دنيا ظاهر شدند و به مردم كمك كردند به درک درستتري از زندگي و جهان برسند.
درحالي كه دافا اينجا ،در اين دنيا متجلي ميشود ،وقتي مردم احترام و تکريم مناسبي به آن نشان دهند ،خودشان ،نژادشان
يا مليتشان از بركت و سربلندي بهرهمند خواهند شد .اين دافا ،راه بزرگ جهان بود كه بدن كيهاني ،جهان ،زندگي و تماام
آفرينش را پديد آورد .هر موجودي كه از دافا منحرف شود بهراستي تباه است .هر شخصي كه بتواند مطاابق باا دافاا باشاد
بهراستي فرد خوبي است و با سالمتي و شادماني پاداش داده ميشود .و هر تزكيهكنندهاي كاه بتواناد باا دافاا يکاي شاود،
موجودي روشنبين است ،موجودي خدايي.
لي هنگجي
 11مه1105 ،
 جِن( )Zhenبه معني حقيقت ،راستي ،درستي؛ شَن( )Shanبه معني نيكخواهي ،رحمت ،مهرباني ،خوبي؛ رِن( )Renبه معني صبر ،بردباري،
تحمل ،خويشتنداري
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ثروت با تقوا
قديميها گفتهاند" ،پول چيزي جدا از اين بدن فيزيکي است ".همه اين را ميدانند ،اما در طلب آن هستند .يك مارد
جوان براي ارضاي خواست ها و تمناهايش در پي آن است ،يك زن جوان آن را باراي زينات و تجمال مايخواهاد و
فردي مسن به دنبال آن است تا در سنين پيري از خود مواظبت كند .شخصي تحصيلكرده براي آبرو و حيثيت خود در
طلب آن است ،يك كارمند بهخاطر آن وظيفهاش را انجام ميدهد و غيره .بنابراين همه بهدنبال آن هستند.
بعضي از افراد حتي بهخاطر آن جنگ و دعوا به راه مياندازند؛ آنهاييكه پرخاشگر و ستيزهجو هستند بهخاطر
آن خطرهايي به جان ميخرند ،افراد تندخو براي آن به خشونت متوسل ميشوند ،افراد حسود ممکن است بهخااطر آن
از عصبانيت بميرند .اين وظيفهي حکام و صاحب منصبان است كه ثروت و كاميابي را به عامهي مردم عرضه كنند ،اما
ترويج پول پرستي بدترين سياستي است كه شخص ميتواند انتخاب كند .ثروت بدون تقوا به همهي موجودات صادمه
ميرساند ،درحاليكه ثروتِ همراه با تقوا چيزي است كه همهي مردم در آرزوي آن هستند .بههمين جهت ،نمايتاوان
بدون اينكه تقوا را رشد داد مرفه و توانگر شد.
تقوا در زندگيهاي گذشته جمع ميشود .يك پادشاه ،صاحبمنصب ،ثروتمند شدن يا اعيان و اشاراف باودن،
همگي از تقوا ميآيند .بدون تقوا ،چيزي بهدست نميآيد ،از دست دادن تقوا بهمعني از دسات دادن هماه چياز اسات.
درنتيجه آنهايي كه در جستجوي قدرت و ثروت هستند بايد اول از همه تقوا جمع كنند .با تحمال كاردن درد و رناج و
انجام كارهاي خوب ميتوان در بين تودههاي مردم تقوا ذخيره كرد .براي رسيدن به اين هدف ،بايستي از اصول علت
و معلول آگاهي داشت .آگاهي به اين اصل ميتواند صاحبمنصبان و تودهي مردم را قادر ساازد كاه خويشاتنداري را
تمرين كرده و بدينوسيله رفاه و خوشبختي و صلح در زير آسمان غالب خواهد شد.
لي هنگجي
 6ژانويه0995 ،

گسترده و عظيم
اصول فالون دافا 1ميتواند ارشاد و راهنمايي را براي عمل تزكيهي هر شاخص ،از جملاه باراي اعتقاادات ماذهبي او
تأمين كند .اين اساس عالم است ،فاي حقيقي كه هرگز آموزش داده نشده است .ماردم در زماانهااي گذشاته اجاازه
نداشتند از اين اصل عالم (فاي بودا) اطالعي داشته باشند .فاي حقيقي ،فراسوي تمام تئوريهاي آموزشاي و علماي و
اصول اخالقي جامعهي بشري از زمانهاي كهن تا به امروز ميرود .آنچه كه بهوسيلهي مذاهب آماوزش داده شاد و
آنچه كه مردم در گذشته تجربه كردند فقط جنبههايي ظاهري و پديدههايي ساطحي بودناد .معناايِ ژرفِ درونايِ آن
تنها ميتواند خود را به تمرينكنندگاني كه در سطوح مختلف تزكيهي واقعي قرار دارند نشان دهد و باهوسايلهي آنهاا
تجربه و درک شود .تنها پس از آن ،شخص بهطور واقعي ميتواند ببيند كه فا چيست.
لي هنگجي
 6فوريه0995 ،
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تزكيهي حقيقي
مريدان تزكيهكنندهي حقيقي من ،آنچه را كه به شما آموختهام فا براي تزكيهي بودا و دائو است .با وجود اين ،بهجاي
احساس شکست و رنجش براي ناتوانيتان در رها كردن وابستگيهاي انسان عادي ،باهخااطر از دسات دادن عالياق
دنيويتان از من گله و شکايت ميكنيد .آيا اين تزكيه كردن است؟ اينكه بتوانيد وابستگيهاي انساان عاادي را رهاا
كنيد ،امتحاني سرنوشتساز در مسير راهتان براي موجودي فوقالعاده شدن بهصورتي واقعي است .هر مريد كه بهطاور
حقيقي تزكيه ميكند اين امتحان را بايد بگذراند ،زيرا اين خط فاصل ميان يك تزكيهكننده و يك انسان عادي است.
در واقع ،وقتيكه بهخاطر شهرت و اعتبار لگدمال شدهتان ،عالقهي شخصاي و احساسااتتاان در باين ماردم
عادي در عذاب هستيد ،پيشاپيش بر اين داللت دارد كه نميتوانيد وابستگيهاي انسان عادي را از دست بدهياد .باياد
اين را به خاطر بسپاريد :تزكيه ،به خودي خود دردآور نيست -مسئله در ناتوان بودن شما در رها كردن وابساتگيهااي
انسان عادي است .فقط وقتيكه شروع به رها كردن شهرت ،عاليق و احساساتتان كنيد درد را احساس خواهيد كرد.
شما از يك دنياي مقدس ،پاک و بياندازه باشکوه به اينجا سقوط كرديد زيرا در آن سطح وابساتگيهاايي را
رشد داده بوديد .بعد از سقوط به دنيايي كه در مقايسه ،فاسدترينها است ،بهجاي اينكه خودتان را تزكيه كنياد تاا باا
عجله برگرديد ،آن چيزهاي فاسد و پليد را كه در اين دنياي ناپاک به آنها محکم چسبيدهايد رها نميكنيد و حتي براي
پيشپاافتادهترين زيانها در رنج و عذاب هستيد .آيا ميدانستيد كه بودا براي نجات شما ،قبالً در بين مردم عادي براي
غذا گدايي كرد؟ امروز ،يكبار ديگر اين درب را كامالً باز ميگذارم و اين دافا 1را براي نجات شما آماوزش مايدهام.
هرگز در مقابل سختيها و مشکالت فراواني كه متحمل شدهام احساس دردناک و ناخوشاايندي نداشاتهام .پاس چاه
چيزي داريدكه هنوز هم نميتوانيد آن را رها كنيد؟ آيا ميتوانيد چيزهايي را كه عميقاً در قلبتان نميتوانيد رها كنياد
به بهشت ببريد؟
لي هنگجي
 11مي0995 ،

معتدل و معقول باشيد
به عدهاي از تمرينكنندگان گفتهام كه افکار افراطي بهوسيلهي كارماي فکري بهوجود ميآيند ،اما بسياري از شاگردان
درحال حاضر تمام افکار بدشان در زندگي روزانه را كارماي فکري به حساب ميآورند .اين نادرست اسات .اگار ديگار
هيچ افکار بدي نداشته باشيد ،چه چيزي براي تزكيه كردن شما وجود دارد؟ آيا اگر اينقدر خالص باشيد ،درحال حاضر
يك بودا نيستيد؟ اين استنباطي نادرست است .فقط زماني كه ذهن شما شديداً افکاري ناپاک و پليد را منعکس ميكند
يا اينكه معلم ،1دافا ،مردم ديگر و غيره را لعن و ناسزا ميگويد و نميتوانيد از دست آنها رهايي يابيد يا آنها را سركوب
كنيد ،كارماي فکري است .اما بعضي از كارماي فکري ضعيف نيز وجود دارد ،هرچند كه از افکاار و ايادههااي مانظم
متفاوت هستند .اين موضوع بايد براي شما روشن باشد.
لي هنگجي
 11مي0995 ،

7

روشنبيني
در دنياي آشفتهي انساني ،مرواريدها و چشمماهيها در هم آميخته شدهاند .يك تاتاگاتا بايد در سکوت باه دنياا نازول
كند .زماني كه فا را آموزش ميدهد ،روشهاي اهريمني مسلماً مداخله ميكنند .دائو و راههاي شيطاني در يك زمان و
در يك دنيا آموزش داده ميشوند .در ميان حقيقت و دروغ ،روشنبيني [يا آگاهي] مهم است .چگونه بايد بين آنها فرق
گذاشت؟ مسلماً هستند مردماني كه استثنايي باشند .آنهايي كه درحقيقت رابطهاي از پيش تعيين شده دارند و ميتوانند
روشن بين گردند يکي بعد از ديگري ميآيند ،به دائو وارد ميشوند و فا را بهدست مايآورناد .آنهاا درساتكااري را از
پليدي تشخيص خواهند داد ،آموزشهاي حقيقي را كسب كرده ،بدنهايشان را نوراني خواهند كرد ،خردشان را رشاد
خواهند داد ،قلبهايشان را پربار كرده ،بر قايق فا سوار خواهند شد ،هموار و بدون موج ،دريا را خواهند پيمود .چاه باا
شکوه است! با هر كوششي بهپيش تالش كنيد تا به كمال برسيد.
آنهايي كه بدون مسير و با كيفيت ضعيف روشنيبيني در دنيا به زندگي ادامه ميدهند ،بهخااطر پاول زنادگي
ميكنند و بهخاطر قدرت ميميرند ،براي منافع ناچيز خوشحال يا مضطرب ميشاوند .آنهاا سرساختانه علياه يکاديگر
رقابت ميكنند ،بدين طريق در سراسر زندگيشان كارما جمع ميكنند .وقتي چناين افارادي فاا را مايشانوند ،باه آن
ميخندند و از دهانشان كلمهي "خرافات" را بيرون مياندازند ،گويا محکوم هستند كاه درک آن بارايشاان دشاوار
باشد و از ژرفاي درونشان به آن ايمان بياورند .اين افراد اشخاصي فرومايه و حقير هستند كه باهساختي نجاات پيادا
ميكنند .كارماي آنها بهقدري زياد است كه بدنهايشان را احاطه و خردشان را مسدود كرده اسات؛ سرشات اولياهي
آنها از بين رفته است.
لي هنگجي
01ژوئن0995 ،

چرا شخص قادر به ديدن نيست
"ديدن ،باور كردن است؛ نديدن ،باور نکردن ".اين نظر يك شخص حقير و فرومايه است .انسانها در خيال باطل گم
شدهاند و كارماي زيادي را بهوجود آوردهاند .چگونه ميتوانند با سرشت اوليهي مبهم و تيرهشان ببينند؟ روشنبيني [ياا
آگاهي] قبل از ديدن ظاهر ميشود .ذهنتان را تزكيه كنيد و كارمايتان را از بين ببريد .زماني كه سرشات اولياهتاان
ظاهر شود قادر به ديدن خواهيد بود .اما شخصي استثنايي ميتواند به آگاهي خود تکيه كند تا به كمال برسد ،اگر چاه
ببيند يا نبيند .مردم ممکن است ببينند يا نبينند و اين بهوسيلهي سطوح و كيفيت مادرزاديشان تعيين ميشاود .علات
اينكه اغلب تزكيهكنندگان نميبينند اين است كه آنها در طلب ديدن هستند ،كه يك وابستگي اسات .پاس ،تاا ايان
وابستگي رها نشود شخص نخواهد ديد .اغلب ،اين موضوع بهدليل ممانعت از طرف كارما ،محيطي نامناسب يا روشاي
است كه شخص تزكيه ميكند .داليل زيادي وجود دارد كه از شخصي تا شخصي ديگر متفاوت است .حتاي شخصاي
كه ميتواند ببيند ممکن است بهوضوح نبيند ،بهطوري كه فقط با نديدن روشن و واضح است كه شخص ميتواناد باه
دائو روشنبين شود .وقتي شخصي هر چيزي را بهروشني ببيند ،مثل اين كه شخصاً در صحنه حضور داشته باشاد ،باه
بازشدن گونگ " ،كاي گونگ" نايل شده است و بيشتر از اين ديگر نميتواند عمل تزكيه را انجام دهد زيرا باراي او
چيزي براي روشنبين شدن وجود ندارد.
لي هنگجي
06ژوئن0995 ،
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فرا گرفتن فا
زماني كه دافا فرا گرفته ميشود ،روشن فکران بايستي از مشکلي كه غالباً بارز و برجسته است آگاه باشند :آنهاا دافاا را
بهطريقي كه مردم عادي نوشتههاي تئوريك 5را ميخوانند ،مطالعه ميكنند ،مثل نقل قولهاي برگزياده و مناساب از
اشخاص معروف براي اينكه رفتار و سلوک خود را مورد بررسي قرار دهند .اين مانع جرياان رشاد ياك تزكياهكنناده
ميشود .از اين گذشته ،پس از اينكه بعضي اشخاص پي ميبرند دافا معناي دروني عميق و مطالب سطح باااليي دارد
كه راهنماي تزكيه در سطوح مختلف است ،حتي آن را كلمه به كلمه مورد بررسي قرار ميدهند ،اما درنهايت چيزي را
نمييابند .اين عادتها كه از بررسيهاي تئوريهاي سياسي در دورهاي بسيار طوالني حاصل شده ،همچناين عاواملي
هستند كه با عمل تزكيه تداخل ميكنند؛ منجر به تعبيري نادرست از فا ميشوند.
در حين يادگيري فا ،نبايد در جساتجوي قسامتهااي مربوطاه باشايد ،لجبازاناه قصاد حال كاردن مشاکل
بهخصوصي را داشته باشيد .درحقيقت ،اين نيز (بهجز مشکالتي كه احتياج به راه حلي فوري دارند) شکلي از وابساتگي
است .تنها راه كسب دركي خوب از دافا ،مطالعهي آن بدون هر نوع قصد و منظور است .هار باار كاه خوانادن جاوآن
فالون 6را به اتمام ميرسانيد ،تا آنجايي كه درک و فهمي را بهدست آوردهايد رشد و پيشرفتي داشتهايد .حتي اگر پاس
از خواندن آن فقط يك نکته را درک كرده باشيد ،بهطور واقعي پيشرفت كردهايد.
درحقيقت ،در عمل تزكيه بهوسيلهي رشد تدريجي و نادانسته ،به باال صعود ميكنيد .به خاطر بسپاريد :شخص
بايد چيزها را بدون طلب كردن آنها بهطور طبيعي كسب كند.
لي هنگجي
 9سپتامبر0995 ،

چگونگي ارائهي كمك و دستياري
بسياري از دستياران در مناطق مختلف درک و فهمي در سطحي بسيار باال از فا دارند .آنها قادرند با راهنماييهايشان
نمونهي خوبي را بهجاي بگذارند و كاري خوب براي سازماندهي گروههاي تمرين انجام دهند .اما تعدادي از دستياران
نيز وجود دارند كه كارها را بهخوبي انجام ندادهاند و اين عمدتاً در روشهاي كارشان متجلي ميشاود .باهطاور مثاال،
بعضي از دستياران براي اينكه شاگردان به آنها گوش كنند و اينكه كارهايشان را آسانتر و راحتتار انجاام دهناد،
كارهاي شان را با صادر كردن دستورات انجام دادهاند .اين مجاز نيست .يادگيري فا بايد داوطلبانه باشد .اگار شااگردي
نخواهد آن را از صميم قلبش انجام دهد ،مشکالت حل نخواهد شد .درعوض ،تنشها و كشامکشهاا ممکان اسات
ظاهر شوند .تنشها اگر اصالح نگردند افزايش خواهند يافت ،در نتيجه بهطور جدي يادگيري فااي ماردم باه تحليال
خواهد رفت.
حتي جديتر از آن ،بعضي از دستياران ،براي اينكه تمرينكنندگان به آنها معتقد شده و از آنها اطاعات كنناد،
اغلب بعضي شايعات يا بعضي چيزهاي هيجانانگيز را براي باال بردن اعتبارشان پخش ميكنناد ،ياا بعضاي كارهااي
منحصربهفرد را براي خودنمايي انجام ميدهند .هيچكدام اينها مجاز نيست .دستياران ما بهطور داوطلبانه باه ديگاران
خدمت ميكنند؛ آنها استاد نيستند و نبايد اين وابستگيها را داشته باشند.
پس ما چگونه ميتوانيم كار دستياري را بهخوبي انجام دهيم؟ اول از همه ،بهجاي اينكه خودتاان را بااالتر از
آنها بدانيد ،بايد با خودتان بهعنوان يك شاگرد برخورد كنيد .اگر چيزي وجود دارد كه در كارتان دربارهي آن نميدانيد،
متواضعانه آن را با ديگران درميان بگذاريد .اگر اشتباهي كردهايد ،صادقانه به شاگردان بگوييد" ،من نيز ،درسات مثال
شما يك تزكيهكننده هستم ،در نتيجه اينکه در كارم اشتباهاتي كنم اجتناب ناپذير است .حااال كاه اشاتباهي كاردهام،
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بياييد آنچه را كه درست است انجام دهيم ".اگر از صميم قلب بخواهيد كه همهي تمرينكنندگان مساعدت كنناد تاا
كارها انجام شوند ،چه نتيجهاي را كسب خواهيد كرد؟ هيچكسي نخواهد گفات كاه شاما باهدرد چيازي نمايخورياد.
درعوض ،فکر خواهند كرد كه فا را خوب يادگرفتهايد و ذهني باز داريد .درحقيقت ،دافا اينجا است و همه آن را مطالعه
ميكنند .شاگردان هر حركت يك دستيار را بر طبق دافا ارزيابي خواهند كرد و اگار آن خاوب ياا باد باشاد باهخاوبي
ميتواند تشخيص داده شود .به محض اينکه قصد تعريف از خودتان را داشته باشيد ،شاگردان خواهند گفت كه مشاکل
شينشينگ 7داريد .به همين جهت ،فقط با فروتني ميتوانيد كارها را بهخوبي انجام دهيد .نيكناامي و وجهاهي شاما
براساس فهمي خوب از فا بنيان گذاشته ميشود .چگونه يك تزكيهكننده ميتواند رها از اشتباهات باشد؟
لي هنگجي
 01سپتامبر0995 ،

گردون
وسعت عالم و عظمت بدنهاي كيهاني هرگز نميتواند توسط انسانها از طريق اكتشااف فهمياده شاود؛ ريازيِ مااده
هرگز نميتواند توسط انسانها آشکار شود .بدن انساني آنقدر اسرارآميز است كه وراي دانش بشري ميباشد كه بسيار
سطحي است .زندگي آنقدر غني و پيچيده است كه تا ابد بهصورت يك معما براي بشريت باقي ميماند.
لي هنگجي
 11سپتامبر0995 ،

قلمروها
يك شخص پليد از حسادت زاده ميشود.
با خودخواهي و خشم ،دربارهي بيعدالتيهايي كه برايش پيش ميآيد گله و شکايت ميكند.
يك شخص خيرخواه هميشه قلبي از شفقت و نيكخواهي دارد.
بدون هيچ نارضايتي و نفرت ،سختيها را با شادماني و مسرت تحمل ميكند.
يك شخص روشنبين هيچ وابستگي ندارد.
در سکوت ،مردم دنيا را كه توسط خيال باطل گمراه شدهاند نظاره ميكند.
لي هنگجي
 15سپتامبر0995 ،

خالي بودن چيست؟
خالي بودن چيست؟ رها بودن از وابستگيها ،حالت واقعي تهي بودن است .خالي بودن اين معنا را نميدهد كه از مااده
تهي بود .بوديسم ذن ،بههرحال به آخر دارماي 8خود رسيده و چيزي براي آموزش ندارد .در اين دورهي پر هرج و مرج
پايان دارما ،9آنهاييكه بوديسم ذن را مطالعه ميكنند هنوز هم ،با رفتاري بيمعنا و نامعقول ،مثل ايانكاه باه اصاولِ
فلسفيِ آن آگاه و روشن شدهاند ،با لجاجت به تئوري تهي و خالي بودن آن چسبيدهاند .بوديدارما ،مؤسس آن ،خودش
اذعان كرد كه دارماي او فقط ميتواند براي شش نسل مؤثر باشد و اين كه بعد از آن ،چيزي براي انتقاال دادن وجاود
نخواهد داشت .چرا به اين آگاه نمي شويد؟ اگر گفته شود كه هر چيزي تهي و خالي است ،بدون فا ،بدون باودا ،بادون
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تصوير ،بدون خويشتن و بدون هستي ،بوديدارما چه چيزي است؟ اگر هيچ دارمايي وجود نادارد ،تئاوري تهاي باودنِ
بودي دارما چه چيزي است؟ اگر بودايي ،تصويري ،وجود ندارد ،شاكياموني 01چاه كساي اسات؟ اگار ناامي ،تصاويري،
خويشتني ،هستي اي وجود ندارد و هر چيزي تهي است ،چرا زحمت خوردن و آشاميدن به خود ميدهيد؟ چرا لباس باه
تن داريد؟ چه ميشد اگر چشمانتان را بيرون مي كشيدند؟ هفت احساس و شش تمنا كه مردم عادي به آنهاا وابساته
هستند و شما آنها را داريد چه هستند؟ درحقيقت ،آنچه منظور تاتاگاتا دربارهي "خالي بودن" است اين است كاه رهاا
از هر وابستگي بشر عادي شد .وابسته نبودن ،جوهر واقعي خالي بودن است .از ازل ،عالم بهواسطهي ماده وجود دارد و
از ماده تشکيل شده و بهصورت ماده باقي ميماند .چگونه ميتواند خالي باشد؟ آموزشي كه باهوسايلهي ياك تاتاگاتاا
داده نشده است ،محکوم است كه چندان دوام نياورد و منسوخ خواهد شد -آموزش يك آرهات ،فاي باودا نيسات .باه
اين آگاه شويد! به اين آگاه شويد!
لي هنگجي
 18سپتامبر0995 ،

عزم راسخ
با حضور معلم در اينجا ،پر از اعتماد به نفس هستيد .بدون حضور معلم ،عالقهاي به تزكيه نداريد ،مثل اينكه بهخاطر
معلم تزكيه ميكنيد و اين راه را بهخاطر بعضي عاليق برگزيدهايد .اين ضعف بزرگ فردي متوسط اسات .شااكياموني،
مسيح ،الئوذي ،00و كنفسيوس بيش از دو هزار سال پيش درگذشتند ،اما مريدان آنها هرگز احساس نکردند كه بادون
حضور استادانشان نتوانند تزكيه كنند .تزكيه مسئلهي خودتان است و شخص ديگري نميتواند آن را برايتاان انجاام
دهد .معلم فقط ميتواند قوانين و اصول را در ظاهر به شما بگويد .اين وظيفهي خودتان است كه قلاب و ذهانتاان را
تزكيه كنيد ،اميال تان را رها كنيد ،به خرد دست يابيد ،و از سردرگمي رهايي يابيد .اگر اين راه را با عالقه و دلبساتگي
برگزينيد ،ذهنتان مسلماً محکم و جدي نخواهد بود و يقيناً درحالي كه در اجتماع انساني زنادگي مايكنياد اصاول را
فراموش خواهيد كرد .اگر قاطعانه به ايمان خود نچسبيد چيزي را در ايان زنادگي كساب نخواهياد كارد .هايچكساي
نميداند چهوقت فرصت ديگري خواهد بود .اين بسيار سخت است!
لي هنگجي
 6اكتبر0995 ،

تعليمات در بوديسم ضعيفترين و كوچكترين بخش قانون بودا است
تمامي موجودات ذيشعور! هرگز بوديسم را براي ارزيابي دافاي جن -شَن -رن بهكار نبريد ،زيرا اين وسيع و بيكاران
است .مردم درحال حاضر عادت كردهاند كه رسالههاي بوديسم را فا بنامند .درحقيقت ،بدنهاي كيهاني آنقدر پهناور و
وسيع هستند كه فراسوي فهم بودا از عالم ميباشند .تئوري تايجي 01از مدرسهي دائو نيز فهماي در ساطح پاايين از
عالم است .در سطح انسانهاي عادي فايي حقيقي وجود ندارد ،بلکه فقط دانشي سطحي و بسيار جزئاي از پديادها در
سطح عالم وجود دارد كه ميتواند فرد را به عمل تزكيه قادر سازد .از آنجا كه مردم عادي موجاوداتي در پاايينتارين
سطح هستند ،اجازه ندارند از فاي واقعي بودا آگاه شوند .اما مردم از فرزانگان شنيدهاند" :عبادت بودا ميتواند باذرهاي
سببي را براي [ايجاد] فرصتي براي عمل تزكيه بکارد ،تزكيهكنندگاني كاه ذكرهاا را مايخوانناد مايتوانناد حمايات
موجودات متعالي را بهدست بياورند ،رعايت كردن پند و موعظه فرد را قادر ميسازد به اساتاندارد ياك تزكياهكننادهي
حقيقي نايل شود ".در سرتاسر تاريخ ،مردم خواندهاند كه آنچه يك شخص روشنبين آموزش داده اسات ،فااي باودا
است .آموزش تاتاگاتا تجلي سرشت بودايي است و همچنين ميتواند مظهري از فا ناميده شود .اما آن فاي حقيقي عالم
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نيست ،زيرا مردم در گذشته مطلقاً اجازه نداشتند از مظهر حقيقي فا آگاهي داشته باشند .فاي باودا فقاط مايتوانسات
توسط كسي كه از طريق عمل تزكيه به سطح بااليي رسيده بود درک شود ،بههمين جهت مردم مجاز نبودند از جوهر
واقعي عمل تزكيه آگاهي يابند .فالون دافا براي اولين بار در سراسر اعصار ،سرشت عالم -فااي باودا -را باه بشاريت
عرضه كرده است ،اين معادل فراهم كردن نردباني براي آنها براي صعود به آسمان است .پس چگونه ميتوانيد دافااي
عالم را با آنچه كه يكبار در بوديسم تعليم داده شده است مقايسه كنيد؟
لي هنگجي
 8اكتبر0995 ،

خرد چيست؟
مردم فکر مي كنند كه اشخاص مشهور ،صاحب تحصيالت و انواع مختلف متخصصين در جامعهي انساني بسيار مهام
و فوقالعاده هستند .درحقيقت ،آنها همگي واقعاً كم اهميت هستند ،زيرا مردم عادي ميباشند .علم و دانش آنهاا فقاط
قسمت كوچکي است كه بهوسيلهي علم مدرن جامعهي انساني فهميده شده است .در اين عالم بيكران ،از باينهايات
بزرگترين آن تا كوچكترين ،جامعهي انساني درست در ميانهترين ،دورترين اليه ،و بيرونيترين سطح آن واقع شاده
است .همچنين ،موجودات آن در پايين ترين شکل هستي قرار دارند ،درنتيجه درک آنها از ماده و ذهن بسايار محادود،
سطحي و رقتانگيز است .حتي اگر كسي به تمام دانش بشري چنگ ميانداخت ،هنوز هم فردي عادي باقي ميماند.
لي هنگجي
 9اكتبر0995 ،

اين يك شغل نيست ،بلکه عمل تزكيه است
اينكه بتوانيد درخواستهايي را كه براي مراكز دستياران معين كردهام دنبال كنيد مسئلهي اساسي و بسيار مهم اسات
و در طريقهي گسترش فا در آينده تأثير ميگذارد .چرا نميتوانيد كارهاي يكنواختي را كه در طول زماني طاوالني در
ادارات بوروكراتيك رشد دادهايد رها كنيد؟ با مراكز دستياران بهعنوان ادارات اجرايي در جامعهي انساني برخورد نکنياد
و روشها و نگرشهاي آنها ،مثل صادر كردن مدارک ،سياست بهراه انداختن كارهاي اجرايي ،يا "تعالي بخشيدن فهم
و ادراک مردم" را تقليد نکنيد .يك تزكيهكنندهي فا بايد فقط شينشينگ خود را در تزكيه رشد دهد و مقام دستيابي و
سطح خود را ترفيع دهد .بعضي مواقع حتي يك گردهمايي برطبق قالب محيط كار مردم عادي برگزار ميشود .بهطاور
مثال ،بعضي از كارمندان سخنرانياي ميكنند يا يك رئيس بهخصوص بهطور اختصار چيزي ميگويد .حتي اين روزها،
دولت سعي ميكند آن روشهاي فاسد و آييننامههاي بوروكراتيك در جامعه را اصالح كند .در مقام يك تزكيهكنناده،
هم اكنون ميدانيد كه در پايان دورهي دارما هيچ جنبهي انساني ديگر خوب نيسات .چارا نمايتوانياد آن روشهااي
كاري را كه كم ترين مناسبتي با عمل تزكيه ندارند رها كنيد؟ مطلقاً هرگز آن را بهصورت يك انجمان اداري ياا ياك
مؤسسه در جامعه نخواهيم چرخاند.
قبالً ،بعضي از بازنشسته ها كه كاري نداشتند انجام دهند فالون دافا را خوب يافتند و پيشنهاد كردند كه كماك
كنند ،بهطوريكه بيكاري دردآور در زندگي كم رونقشان را پر كنند .البته اين عملي نخواهد باود! فاالون دافاا باراي
تزكيه كردن است -يك شغل نيست .تمام كاركنان داوطلب ما اول از همه بايد تزكيهكنندگان واقعي در سطحي باال از
تزكيه باشند ،چراكه آنها سرمشق تزكيهي شينشينگ هستند .ما احتياجي به رهبران نمونه مثال آنهاايي كاه در باين
مردم عادي هستند نداريم.
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لي هنگجي
 01اكتبر0995 ،

تزكيه كردن بعد از بازنشستگي
اين جاي تأسف بسياري دارد كه بعضي از شاگرداني كه در كالسهايم شركت داشتهاند و از كيفيت ماادرزادي خاوبي
برخوردار هستند بهخاطر اينكه با كار مشغول هستند به تزكيه خاتمه دادهاند .اگر آنها مردماني عادي و متوسط بودناد،
بيشتر از اين ديگر چيزي نميگفتم و آنها را به حال خودشان ميگذاشتم .اما ايان افاراد هناوز هام تعهاداتي دارناد.
اخالقيات انساني هزاران مايل در روز سقوط ميكند و مردم عادي همگي جريان آب را دنبال ميكنند .هرچه بيشتر از
دائو دور شويد ،رجعت و بازگشت از طريق تزكيه سختتر خواهد بود .واقعيت اين اسات كاه ،عمال تزكياه موضاوعي
دربارهي تزكيهي قلب و ذهن است .مخصوصاً ،يك محيط سخت و پيچيده فرصت خوبي را باراي رشاد شاينشاينگ
شما تدارک ميبيند .وقتي كه بازنشسته هستيد ،آيا بهترين محيط را براي عمل تزكيه از دست نميدهيد؟ چه چيازي را
بدون مشکالت تزكيه خواهيد كرد؟ چگونه ميتوانيد خودتان را رشد دهيد؟ طول عمر انسان محدود است .اغلب باراي
چيزهايي به خوبي طرح و نقشه ميريزيد ،اما ميدانيد كه آيا زمان كافي براي تزكيهتان باقي داريد؟ عمل تزكيه باازي
بچهگانه نيست .آن جديتر از تمام موضوعات مردم عادي است -آن چيزي نيست كه عادي فرض كنيد .وقتي يكبار
فرصت را از دست بدهيد ،چه وقت قادر خواهيد بود دوباره يك بدن انساني را در مسير ششگانهي بازپيدايي باهدسات
آوريد؟ فرصت و شانس يكبار درب را ميكوبد .وقتي توهمي كه نميتوانيد آن را رها كنيد ناپديد شود ،پي خواهيد برد
كه چه چيزي را از دست دادهايد.
لي هنگجي
 01اكتبر0995 ،

وقتيكه فا درست باشد
وقتي مردم تقوايي ندارند ،حوادث طبيعي و بالياي ساخت دست بشري فراوان خواهد بود .وقتي زمين تقوايي ندارد ،هر
چيزي به تباهي كشيده شده و سقوط خواهد كرد .وقتي آسمان از دائو منحارف شاود ،زماين تَارَک برخواهاد داشات،
آسمان فرو خواهد ريخت و تمام عالم تهي خواهد شد .وقتي فا درست باشد ،عالم درست خواهاد باود .زنادگي شاکوفا
خواهد شد ،زمين و آسمان پايدار ميشوند و فا تا ابد هستي خواهد يافت.
لي هنگجي
 01نوامبر0995 ،

فرزانه
او در اين دنيا و در باال در آسمان مأموريتي الهي دارد .او تقوا و شرافتي وافر دارد و همچنين قلبي از شفقت و بردباري
را حفظ ميكند ،او پر از آرمانهاي بينظير است ،درحاليكه جزئيات كوچك را در نظر ميگيرد .باا دانشاي گساترده از
قوانين و اصول ،قادر است ترديدها را روشن كند .او با عرضه كردن رستگاري به دنيا و مردم آن ،لياقات و شايساتگي
خود را بهطور طبيعي بنيان ميگذارد.
لي هنگجي
 07نوامبر0995 ،
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بهطور رسمي شاگرد استاد شدن
دافا بهطور گسترده و در نقاط دور درحال گسترش است .كساني كه دربارهي آن ميشانوند در جساتجوي آن هساتند.
آنهايي كه آن را بهدست آوردهاند با آن شاد و خرسند هستند .تعداد تزكيهكننادگان روزاناه افازايش يافتاه و بايشامار
ميشود .با اين همه ،بيشتر خودآموزان قصد دارند به شيوههاي رسمي مريد استاد شوند ،زيرا نگران ايان هساتند كاه
اگر شخصاً استاد را مالقات نکردهاند ،مبادا آموزشهاي واقعي را دريافت نکرده باشند .درحقيقت اين باه علات دركاي
سطحي از فا است .آموزش من در دافا بهطور گسترده نجات را به همگان عرضه ميكند .هر كسي كه آن را ياد بگيرد
شاگرد من است .من هيچ آداب و رسوم و تشريفاتي را دنبال نميكنم و فقط باه قلاب شاخص نگااه مايكانم و باه
تشريفات سطحي و بيمايه توجه نميكنم .اگر بهطور واقعي خودتان را تزكيه نکنيد ،به چه درد مايخاورد كاه از روي
تشريفات مرا بهعنوان "استاد" قبول كنيد؟ يك فرد كه بهطور واقعي تزكيه ميكند چيزها را بهطور طبيعاي باهدسات
ميآورد بدون اينكه در جستجوي آنها باشد .همهي گونگ 01و همهي فا در كتاب است و شخص با خواندن دافا آن را
بهطور طبيعي كسب خواهد كرد .آنهايي كه آن را ياد مي گيرند خود به خود تغيير خواهند كرد و وقتي كتااب را مرتاب
بخوانند همزمان در دائو خواهند بود .استاد مطمئناً داراي بدنهاي قانون ( فاشن) است كه آنها را در ساکوت حفاظات
ميكند .آنها با پشتكاري و استقامت ،مطمئناً در آينده به ميوهي حقيقت نايل خواهند شد.
لي هنگجي
 8دسامبر0995 ،

يك يادآوري صريح و آشکار
درحال حاضر مشکلي چشمگير وجود دارد :وقتي روح اصلي بعضي از شاگردان بدنشان را ترک ميكناد ،باا بعضاي از
بُعدها در سطوحي بهخصوص رابطه برقرار ميكند و يا اينكه آنها را ميبيند .با احساس ايانكاه هماه چياز در آنجاا
بهطور واقعي وجود دارد و اينكه خيلي باشکوه است ،نميخواهد برگردد .اين باعث مرگ در بدن جسامانيشاان شاده
است .درنتيجه در آن اقليم باقي مانده و نميتواند برگردد .اما هيچكدام از آنها به وراي سهقلمارو نرسايدهاناد .مان در
مورد اين مشکل قبالً هم صحبت كردهام .در تزكيهتان به هيچ بُعدي وابسته نشويد .فقط وقتيكه بهطور كامل دورهي
تزكيهتان را كامل كردهايد ميتوانيد به كمال نايل شويد .پس وقتي روح اصليتان بيرون ميرود ،مهم نيست چاهقادر
آن مکانها را باشکوه مييابيد ،بايد برگرديد.
همچنين شاگرداني با دركي نادرست داريم .آنها فکر ميكنند كه وقتي فاالون دافاا را تمارين مايكنناد بيماه
ميشوند كه بدن فيزيکيشان هرگز نخواهد مرد .روش تزكيهي ماا هار دوي بادن و ذهان را تزكياه مايكناد؛ ياك
تزكيهكننده ميتواند درحالي كه تزكيه را انجام ميدهد زندگي خود را طوالني كند .اما بعضيها با جاديت در تزكياهي
فاي دنياي سهگانهشان پيشرفتي نکردهاند و هميشه در سطحي بهخصوص اين پا و آن پاا مايكنناد .بعاد از ساعي و
كوشش زياد در حركت به سطحي ديگر ،سپس در آن سطح دوباره اين پا و آن پا ميكنند .تزكيه جدي است ،پس اين
مشکل است كه تضمين شود زندگي فرد در زمان مقدر به پايان نرسد .با اينحال اين مشاکل باراي عمال تزكياه در
فراسوي فاي دنياي سهگانه صدق نميكند .اما موقعيت در فاي دنياي سهگانه پيچيدهتر است.
لي هنگجي
 10دسامبر0995 ،
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براي چه كسي تزكيه ميكنيد؟
وقتي بعضي از مردم براي نکوهش چيگونگ به رسانهها متوسل ميشوند ،بعضي از شاگردان در عزم خود مردد شده
و تمرينشان را رها ميكنند؛ گويي كساني كه منافعشان در رسانهها است از فاي بودا داناترند و ايان تمارينكننادگان
براي ديگران تزكيه ميكنند .بعضي از افراد ديگر نيز در برابر فشارها ترسيده و تزكيهشان را رها ميكنند .آيا اين دسته
از افراد ميتوانند به دستيابي درست نايل شوند؟ در لحظات بحراني ،آيا حتي به بودا خيانت نخواهند كرد؟ آياا تارس
يك وابستگي نيست؟ عمل تزكيه مانند موجهاي بزرگ است كه شن و ماسه را جدا ميكند :آنچه كه بااقي مايماناد
طال است.
در واقع ،از زمانهاي قديم تاكنون ،اجتماع انساني قانوني بهنام ايجاد متقابل و بازداري متقابال داشاته اسات.
اينكه هرجا خوبي هست ،بدي هم هست؛ هر جا راستي هست ،شيطنت نيز هست؛ هرجا خيرخواهي هسات ،شارارت
نيز هست؛ جاييكه انسانها هستند ،اشباح نيز هستند؛ جايي كه بوداها هستند ،شياطين هم هستند .حتاي نشاانههااي
بيشتري نيز در اجتماع انساني وجود دارد .هرجا مثبت هست ،منفي نيز هست؛ هر جا طرفداري هست ،مخالفات نياز
هست؛ هرجا افرادي هستند كه ايمان ميآورند ،افرادي نيز هستند كه انکار ميكنند؛ جايي كه انسانهاي خوب وجاود
دارند ،انسان هاي بد نيز هستند؛ هر كجا آدم عاري از نفس وجود دارد ،آدم خودخواه نيز وجود دارد؛ و هر جا انسانهايي
هستند كه براي ديگران جانفشاني ميكنند ،انسان هايي نيز هستند كه از هيچ كااري باراي ساود شخصاي كوتااهي
نميكنند .اين قانوني است كه در گذشته وجود داشت .بنابراين اگر يك شخص ،گروه و حتي ملتي بخواهد كار خاوبي
انجام دهد ،همان ميزان در برابر آن مقاومت منفي وجود دارد .بنابراين بعد از موفقيت ،شخص احساس خواهد كرد كاه
به سختي پيروز شده و بايد ارج گذاشته شود .چگونگي پيشرفت نژاد بشر اينگونه است( .ايان قاانون ايجااد متقابال و
بازداري متقابل در آينده تغيير خواهد كرد).
از سوي ديگر عمل تزكيه فوقطبيعي است .هيچ تفاوتي ندارد كه شاخص چاه كساي اسات ،آياا انتقااد او از
چيگونگ از نقطه نظر يك انسان عادي نيست؟ آيا حق انکار قانون باودا و تزكياه را دارد؟ آياا هايچ ساازمان انسااني
ميتواند باالتر از خدايان و بوداها قرار گيرد؟ آيا منتقدان چيگونگ قدرت فرمان دادن به بوداهاا را دارناد؟ آياا بوداهاا
فقط بهدليل اينكه او چنين ميگويد بد خواهند شد؟ آيا بوداها فقط بهدليل اظهارات او مبني بر عدم وجود بوداها ،ديگر
وجود ندارند؟ رنج دارما در جريان "انقالب بزرگ فرهنگي" نتيجهي پديدههاي كيهاني بود .بوداهاا ،دائوهاا و خادايان
همگي ارادهي آسمان را دنبال ميكنند .رنج دارما ،رنجي براي انسانها و مذاهب بود بهجاي اينكه رنجي براي بوداها
باشد.
مهمترين دليل انحطاط اديان ،فساد ذهن انسان است .مردم بودا را براي تزكيهي بودا شدن ،نيايش نميكنناد
بلکه خواستار بركت بودا هستند تا بتوانند ثروتمند شوند ،بدبختي را دور برانند ،يك پسار داشاته باشاند ،ياا باه ياك
زندگي راحت برسند .هر شخصي در زندگيهاي گذشته مقدار زيادي كارما كسب كرده اسات .پاس چگوناه مايتواناد
راحت زندگي كند؟ چگونه يك شخص مي تواند پس از انجام كارهاي باد ،در ازاي كارمااي خاود چيازي نپاردازد؟ باا
مشاهدهي اين كه ذهن بشر صالح نيست ،شياطين يکي بعد از ديگاري باراي ايجااد مشاکل و باينظماي در زنادگي
انسانها ،از غارهاي خود بيرون آمدهاند .با مشاهدهي اينكه ذهن بشر صالح نيست ،خدايان و بوداها مناصاب خاود را
ترک كرده و يکي پس از ديگري از معابد خارج شدهاند .روباهها ،راسوها ،اشباح و مارهاي زياادي توساط كسااني كاه
براي سود و ثروت دعا ميكنند ،به معابد آورده شدهاند .چگونه اين معابد ميتوانند دچاار آشافتگي نشاوند؟ انساانهاا
گناهكارند .بوداها مردم را تنبيه نميكنند ،زيرا مردم بهدنبال جهلشان هستند و درحال حاضر به خودشان آسيب زيادي
زدهاند .بهعالوه ،آنها كارماي زيادي براي خود بهوجود آوردهاند و مصيبت بزرگي بهزودي در انتظارشان است .آيا هناوز
به تنبيه آنها نيازي هست؟ در واقع ،اگر شخصي كار نادرستي انجام دهد ،محکوم است كه از كيفار آن در آيناده رناج
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ببرد .فقط اينطور است كه مردم آن را درک نميكنند يا به آن باور ندارند؛ فکار مايكنناد رويادادهاي باد ،تصاادفي
بهوجود ميآيند.
بدون توجه به اينكه چه كسي يا چه نيروي اجتماعي شما را از انجام عمل تزكيه منع ميكند ،شما تزكيهتان
را ترک ميكنيد .آيا شما براي آنها تزكيه ميكنيد؟ آيا آنها به شما دستيابي درست را ميدهناد؟ آياا تمايال شاما باه
سمت آنها يك اعتقاد كور نيست؟ درواقع اين جهل واقعي است .عالوه بر اين ،تمارين ماا چايگوناگ نيسات ،بلکاه
تزكيهي فاي بودا است .آيا هرگونه فشار ،آزمايشي براي مشاهدهي اعتقاد راسخ شما به فاي باودا نيسات؟ اگار هناوز
بهطور بنيادي در فا ثابت قدم نباشيد ،هر چيز ديگر تحققناپذير است.
لي هنگجي
 10دسامبر0995 ،

واژگان قانون بودا
بعضي از شاگردان قبالً بوديستهاي غيرروحاني بودند و تأثير خيلي عميقي از اصطالحات متون بوديستي دارند .وقتاي
ميبينند از لغاتي شبيه آنچه در بوديسم است استفاده ميكنم ،فکر ميكنند معااني آنهاا نياز مطاابق معااني آنهاا در
بوديسم است .درواقع ،آنها دقيقاً همان معني را ندارند .بعضي از عبارات بوديسم ناحيهي هان ،لغات چيني هستند و آنها
منحصراً عبارات بوديسم نيستند.
نکتهي كليدي اين است كه اين شاگردان هنوز نميتوانند از چيزهاي بوديسم دست بکشند ،بهطوري كه درک
نميكنند اثرات بوديسم هنوز افکارشان را تحت تأثير قرار ميدهد ،همچنين درک كافي از تمرين نکردن هامزماان در
دو روش تزكيه ندارند .درحقيقت ،آيا اين تشابه ظاهري كه شخص درک ميكند باعث ايجاد مزاحمت نميشود؟ اگر به
اشتباه كلمات مرا تفسير كنيد ،آيا شما به روش بوديسم تزكيه نميكنيد؟
لي هنگجي
 10دسامبر0995 ،

آرام كردن بيروني با تزكيهي دروني
اگر مردم براي تقوا ارزش قائل نشوند ،جهان دچار بينظمي بزرگي شده و از كنترل خارج ميشاود؛ هماهي ماردم باا
يکديگر دشمن ميشوند و بدون شادي زندگي ميكنند .در زندگي بدون شادي ،آنها ديگر از مرگ نميهراسند .الئوذي
بيان كرد" :اگر مردم از مرگ نهراسند ،چه فايدهاي خواهد داشت كه آنها را با مرگ تهديد كرد؟" اين يك خطر بزرگ
و حتمي است .يك جهان آرام چيزي است كه انسانها به آن اميد دارند .اگر در اين مرحله تعداد زيادي قانون و حکام
براي پايداري امنيت وضع شود ،نتيجهي كار برعکس خواهد شد .براي حل اين مشکل ،باياد در سرتاسار جهاان تقاوا
تزكيه شود -تنها اين راه ميتواند اين مشکل را بهطور اساسي حل كند .اگر صاحبمنصبان خودخواه نباشند ،حکومات
فاسد نميشود .اگر مردم ارزش تزكيه كردن خود و پرورش دادن تقوا را بدانند و اگر افراد حکومتي و غيرحکومتي هار
دو بهطور يکسان خويشتنداري را در ذهنشان تمرين كنند ،كل ملت پايدار شده و توسط مردم حمايت خواهد شد .باا
پايدار و محکم شدن ملت ،دشمنان خارجي ترسيده و بنابراين صلح و آرامش زير آسمان حاكم ميشود .اين كاار ياك
فرزانه است.
لي هنگجي
 5ژانويه0996 ،
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بيشتر رها كردن وابستگيها
مريدان من! استاد 01بسيار نگران است ،اما اين كمکي نميكند! چرا نميتوانيد وابستگيهاي مردم عادي را رها سازيد؟
چرا براي پيش رفتن اين چنين بي ميل هستيد؟ شاگردان ما ،ازجمله پرسنل ما ،نسبت به يکديگر حتي در كارهايشان
براي دافا حسادت ميورزند .آيا با اين روش ميتوانيد يك بودا شويد؟ من ميخواهم مديريتي آزاد داشته باشيم فقط به
اين دليل كه شما نميتوانيد چيزهاي عادي بشري را رها كنيد و احساس معذبي در كارتان خواهيد داشت .دافا به كال
دنيا تعلق دارد نه به هيچ فردي ،شخصي كماهميت .هركسي كه كار انجام ميدهد دافا را منتشر مايكناد .ايان مهام
نيست كه آن بايد توسط شما انجام شود يا فرد ديگر .آيا ميخواهيد اين وابستگي را كه قادر به رها كردن آن نيستيد با
خود به بهشت بياوريد و با بودا رقابت كنيد؟ هيچ كسي نبايد با دافا بهعنوان چيز انحصاري خودش برخاورد كناد .ايان
فکر را كه با شما به بيانصافي رفتار شده است رها سازيد! وقتي ذهن شما نميتواند چيزي را رها كند ،آيا آن به علات
وابستگي شما نيست؟ شاگردان ما نبايد فکر كنند كه اين شامل حال آنها نميشود! اميدوارم هر كسي خودش را ماورد
بررسي قرار دهد زيرا شما به جز من ،ليهنگجي ،همگي تزكيهكننده هستيد .همه بايد دربارهي اين بينديشند :چرا مان
اين فاي بزرگ را در زمان آخرين ويراني ،05آموزش ميدهم؟ اگر حقيقت را هويدا ميكردم ،ياك تمارين اهريمناي را
آموزش ميدادم چراكه يقيناً افرادي ميبودند كه فا را بهخاطر آن فرا ميگرفتند .آن مطالعهي فا با طلب كردن چيازي
ميبود .در نجات پيدا كردن ،فقط وقتي بهدنبال حقيقت باشيد وابستگيهايتان مايتوانناد رهاا شاوند .همگاي شاما
ميدانيد يك شخص در تزكيه موفق نميشود مگر اينكه وابستگيهايش را رها سازد .چرا جرأت نمايكنياد بايشتار
ترک كنيد و يك قدم جلوتر برويد؟ درواقع ،علت آموزش اين دافا غيرقابل بيان است .وقتي حقيقت آشکار شاود ديگار
براي افسوس خوردن خيلي دير خواهد بود .من وابستگيها را در بعضي از شما ديدهام ،اما نمايتاوانم آنهاا را باهطاور
مستقيم به شما بگويم .اگر اين كار را انجام ميدادم ،كلمات استاد را در ذهنتان نگه ميداشتيد و تا آخر عمر باه آنهاا
وابسته ميشديد .اميدوارم هيچ يك از شاگردانم از بين نروند .نجات مردم بسيار مشکل است و آنها را آگاه كردن حتي
مشکلتر .مهمترين مسئله اين است كه هر كسي بايد در اين مورد به دقت خود را مورد بررسي قرار دهد .همگي شما
ميدانيد دافا خوب است ،پس چرا نميتوانيد وابستگيهايتان را رها سازيد؟
لي هنگجي
 6ژانويه0996 ،

اعتبار
فاي بودا ميتواند نژاد انسان را نجات دهد ،اما براي نجات انسانها نيست كه فاي بودا هستي يافت .فاي بودا ميتواند
پرده از رازهاي جهان هستي ،زندگي و علم و دانش بردارد .فاي بودا نژاد بشر را قادر ميسازد تاا مساير صاحيح را در
علم دوباره بهدست بياورد ،اما براي راهنمايي علم بشر نيست كه فاي بودا آورده شده است.
فاي بودا سرشت عالم است .عاملي است كه منشأ ماده را بهوجود آورده است ،و دليلاي باراي پيادايش جهاان
است.
در آينده تعداد زيادي متخصص و محقق وجود خواهد داشت كه خردشان از طريق فاي باودا گساترده خواهاد
شد .آنها پيشگامان انسان جديد در رشتههاي مختلف آموزشي خواهند شد .اما خردي كه فاي بودا باه شاما مايدهاد
براي آن نيست كه يك پيشگام شويد .شما آن را بهدست آوردهايد براي اينكه تزكيهكنناده هساتيد .در واقاع شاما در
ابتدا يك تزكيهكننده و بعد يك متخصص هستيد .پس ،بهعنوان يك تزكيهكننده ،بهجاي موعظه كردن و آرمانگرايي
بايد از تمام شرايط ممکن براي انتشار دافا و معتبرسازي آن بهعنوان يك دانش درست و صحيح استفاده كنياد -ايان
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وظيفهي هر تزكيهكننده است .بدون اين فاي عظيم بودا هيچ چيزي وجود نخواهد داشت و اين شامل تمام چيزهاايي
كه در جهان است ،از بزرگترين ذره تا كوچكترين آن و نيز تمام دانش بشري ميشود.
لي هنگجي
 8ژانويه0996 ،

يك تزكيهكننده بهطور طبيعي ميتواند خود را در آن بيابد
براي يك تزكيهكننده ،تمام ناكاميهايي كه او در ميان مردم عادي با آن مواجه ميشود آزمونها هستند و تمام تعريف
و تحسينهايي كه دريافت ميكند امتحانها ميباشند.
لي هنگجي
 01ژانويه0996 ،

بردباري (رِن) چيست؟
بردباري كليد رشد شينشينگ شخص است .تحمل كردن همراه با خشم ،شکايت و يا اندوه ،بردباري يك فرد عاادي
است كه به موضوعات مربوط به خودش وابسته است .تحمل كردن ،بهطوري كه كامالً بدون خشم و شاکايت باشاد،
بردباري يك تزكيهكننده است.
لي هنگجي
 10ژانويه0996 ،

مي شين 06چيست؟
امروزه مردم چين فقط با ذكر دو كلمهي مي شين واقعاً رنگپريده ميشوند ،زيرا بسياري از مردم هر چيزي را كه باور
ندارند مي شين مينامند .در واقع اين دو كلمه ،مي شين ،با يك ظاهر "چپگراي" افراطي در جريان انقاالب بازرگ
فرهنگي پوشيده شد كه در آن زمان بهعنوان يك واژهي بسيار مخرب عليه فرهنگ ملي و وحشاتآورتارين برچساب
استفاده شد .بنابراين اين غيرمسئوالنهترين واژهي مورد عالقهي افراد لجوج و سادهلوح شده است .حتاي آن دساته از
افرادي كه خود را بهاصطالح "ماديگرا" مينامند ،به هر چيزي كه فراتر از دانش يا فهمشان است برچسب مي شين
ميزند .اگر چيزها براساس آن تئوري درک ميشد ،بشر هيچ پيشرفتي نميكرد .علم پيشرفت بيشتري نميكرد ،زيارا
تمامي پيشرفتها و اكتشافات جديد علم وراي فهام و داناش پيشاينيان باوده اسات .پاس آياا ايان افاراد خودشاان
خيالپردازي را پيش نميگيرند؟ يكبار كه يك انسان چيزي را باور ميكند ،آيا آن خودش يك پايبندي نيسات؟ آياا
اين صحت ندارد كه اعتماد مردم به دانش و علوم پزشکي نوين خود يك مي شين است؟ آيا ايان صاحت نادارد كاه
احترام مردم به پيکرهها و مجسمهها نيز مي شين است؟ در واقع دو كلمهي مي و شين اصطالح خيلي رايجي را شکل
ميدهند .يكبار كه مردم چيزي را با شور و شوق باور ميكنند -اين شامل حقيقت نيز ميشاود -آن چياز ماي شاين
ميشود؛ اين به معني بدي نيست .فقط اينطور است كه وقتي افرادي با انگيزههاي نهاني به حمله عليه ديگران دست
ميزنند ،مي شين معني ضمني فئودالي 07به خود ميگيرد و بنابراين يك اصطالح گمراه كننده و ستيزهگرانه است كاه
ميتواند افراد سادهلوح را براي بازگو كردن آن بيشتر تحريك كند.
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در واقع ،دو كلمهي مي شين نبايد بدين صورت بهكار برده شوند ،و نه اين معني ضمني تحميل شده بايساتي
وجود داشته باشد .مفهومي كه دو كلمهي مي و شين به آن داللت ميكند مفهومي منفي نيست .بادون ماي شاين در
ارتش ،سربازان توانايي مبارزه را نميداشتند؛ دانشآموزان ،بدون مي شين در مادارس و معلماانشاان ،دانشاي كساب
نميكردند؛ فرزندان ،بدون مي شين در والدينشان ،بهدرستي تربيات نمايشادند؛ ماردم ،بادون ماي شاين در محال
كارشان ،كارشان را بهخوبي انجام نميدادند .بدون ايمان ،انسانها هيچ استاندارد اخالقي نداشتند؛ ذهن انسانها داراي
افکار خوبي نميبود و مغلوب افکار شرير ميشد .در آن زمان ارزشهاي اخالقي جامعاهي انسااني باهسارعت ساقوط
ميكرد .هركسي با دارا بودن افکار شرور ،دشمن ديگري مي شد و از انجام هايچ كااري باراي رسايدن باه آرزوهااي
خودخواهانهي خود اجتناب نميورزيد .اگر چه آن افراد بدي كه بار معنايي منفي را بر دو كلماهي ماي شاين تحميال
كردند به اهداف خود دست يافتهاند ،اما آنها با شروع كردن از دقيقاً سرشت انسان ،به احتمال زياد او را از بين بردهاند.
لي هنگجي
 11ژانويه0996 ،
بازبيني شده  19اگوست0996 ،

كارماي بيماري
چرا يك شاگرد جديد كه تازه مطالعهي تمرين را شروع كرده يا يك شاگرد باسابقه كه بادنش تنظايم شاده اسات ،در
تزكيه با ناراحتي فيزيکي مواجه ميشود ،مانند اينكه به سختي بيمار اسات؟ و چارا ايان اتفااق هار از چناد گااه روي
ميدهد؟ در سخنراني هاي فا به شما گفتم كه اين براي از بين بردن كارماي شما و براي رشد كيفيت روشنبينايتاان،
درحالي كه كارما از زندگيهاي مختلف قبليتان از بين ميرود است .بهعالوه ،ايان هامچناين آزمايشاي اسات باراي
اين كه مشخص شود آيا در پيروي از فا مصمم هستيد؛ اين بدين صورت ادامه خواهد داشت تا تزكيهي شاما باه وراي
فاي دنياي سهگانه برسد .اين ،بيان موضوع بهصورت كلي است.
درواقع ،يك شخص نميداند كه چند دورهي زندگي را پشت سر گذاشته است -بهطوري كه در هر يك از آنها
مقدار زيادي كارما بهدست آورده است .وقتي كه شخصي بعد از مرگ دوباره به اين دنيا بازميگردد ،مقداري از كارماي
بيماري او ،در سطح ميکروسکپي به بدنش فشرده ميشود .وقتي كه دوباره متولد ميشود ،مادهي بدن فيزيکاي جدياد
در سطح ،هيچ كارماي بيماري ندارد (البته در مورد كساني كه كارماي بسيار زيادي دارند استثناهايي وجود دارد) .آنچه
كه از زندگيهاي قبلي در بدن فشرده شد سپس بيرون ميآيد و وقتي به سطح اين بدن فيزيکي رسيد شاخص بيماار
ميشود .اما معموالً بيماري طوري ظاهر مي شود كه يك وضاع خاارجي در جهاان فيزيکاي موجاب آن شاده اسات.
بدينطريق بهطور ظاهري با قوانين عيني دنياي فيزيکي ما مطابقت دارد .درواقع آن با قوانين دنياي بشاري مطابقات
دارد .درنتيجه مردم عادي هيچ راهي براي فهميدن حقيقت واقعي علت بيماريها ندارناد و بادين ترتياب آنهاا بادون
روشنبين شدن ،در توهم سردرگم ميمانند .وقتي يكبار شخص بيمار ميشود از دارو و انواع مختلف درمانها استفاده
ميكند كه باعث ميشود بيماري مجدداً به داخل بدن فشرده شود .بدين طريق بهجاي پرداختن بدهي كارماي بيماري
از عمل اشتباهش در زندگي گذشته ،در اين زندگي نيز كارهاي بد ديگري انجام ميدهد و ديگاران را آزار مايدهاد و
بدين ترتيب كارماي بيماري ديگري بهدست ميآورد كه باعث بروز بيماريهاي مختلف ميشود .با اين وجاود دوبااره
دارو مصرف ميكند يا از روشهاي درماني مختلف استفاده ميكند تا بيماري را به داخل بدنش بازگرداند .جراحي تنهاا
قسمتي از بدن را كه در بُعد فيزيکي سطحي قرار دارد برميدارد ،درحاالي كاه كارمااي بيمااري در بُعاد ديگار كاامالً
دستنخورده باقي ميماند -اين چيزي خارج از دسترسي تکنولوژي نوين پزشکي است .وقتي بيمااري دوبااره پديادار
ميشود ،شخص دوباره بهدنبال درمان ميرود .وقتي شخص پس از مرگ دوباره متولد ميشود هر كارماي بيماري كاه
بهدست آورده مجدداً در بدنش فشرده ميشود .اين چرخه ،از يك دورهي زندگي به يك دورهي ديگر ادامه پيدا ميكند
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بهطوري كه مشخص نيست چه اندازه كارماي بيماري در بدن شخص جمع ميشود .به همين علت است كاه گفتاهام
انسان هاي امروزه با كارما كه روي كارمايي ديگر قرار دارد به اين مرحله آمدهاناد؛ ياك شاخص عاالوه بار كارمااي
بيماري انواع ديگري از كارما را نيز دارد .بنابراين مردم در زندگيشان سختيها ،عذابها و تنشها دارند .چگوناه آنهاا
مي توانند بدون پرداخت كارما در طلب شادي باشند؟ امروزه مردم آنقدر كارما دارند كه در آن غرق شدهاناد و آنهاا باا
چيزهاي ناخوشايندي در هر زمان و در هر موقعيت روبرو ميشوند .لحظهاي كه شخص به خارج درب قدم مايگاذارد
چيزهاي بد منتظر او هستند .با اين وجود هنگاميكه اختالفي بهوجود ميآيد ،مردم آن را تحمل نميكنناد و قاادر باه
درک اين نيستند كه درحال بازپرداخت كارماي گذشتهي خودشان هستند .اگر با يك شخص از سوي ديگران بهخوبي
رفتار نشود ،او با ديگران حتي بدتر رفتار ميكند ،بدين طريق قبل از بازپرداخت كارماي قديمي ،كارمايي جدياد ايجااد
ميكند .اين باعث ميشود ارزشهاي اخالقي در جامعه روز به روز سقوط كند و هر كسي دشمن ديگري شود .بسياري
از مردم اين را نميتوانند درک كنند :امروزه چه اتفاقي براي مردم افتاده است؟ چه بر سر اجتماع امروزي آماده اسات؟
اگر انسانها به همين صورت ادامه دهند بسيار خطرناک خواهد بود!
براي ما تزكيهكنندگان ،به غير از كارمايي كه استاد از بين بارده اسات ،هناوز هام مقاداري را باياد خودماان
پرداخت كنيم .بنابراين از لحاظ فيزيکي احساس راحتي نخواهيد داشت ،گويي از بيماري زجر ميكشايد .عمال تزكياه
براي پاک كردن شما از منشأ زندگيتان است .بدن انسان مانند حلقههاي طول عمر درخت است ،باهطاوري كاه هار
حلقه شامل كارماي بيماري است .بنابراين بدنهاي شما بايد درست از مركز پاک شوند .اگر كارما يكدفعه باه بيارون
مي آمد ،قادر به تحمل آن نميبوديد بهطوري كه زندگيتان به خطر ميافتاد .هر از چند گاه تنها يك يا دو تکاه از آن
ميتواند به بيرون فرستاده شود و به شما اجازه ميدهد تا بر آن غلبه كرده و با تحمل رنج ،كارمايتان را بازپردازيد .اما
پس از اينكه كارما را براي شما از بين بردهام ،اين فقط آن مقدار بسيار كوچکي است كه براي خود شما باقي گذاشاته
شده است .اين حالت ادامه پيدا ميكند تا زماني كه تزكيهي شما به باالترين شکل از فاي دنياي سهگانه برسد (يعناي
بدن سفيد خالص) ،در آن هنگامي كه تمامي كارماي شما به بيرون فرستاده شده است .با اين وجود بعضي از مردم باا
كارماي بيماري كمي هم وجود دارند و حالتهاي خاص ديگري وجود دارد .عمل تزكيه در وراي فاي دنياي سهگانه با
خالصترين بدن آرهات انجام ميشود -بدني كه هيچ كارماي بيماري ندارد .اما باراي شخصاي كاه هناوز باه كماال
نرسيده است و كسي كه هنوز به سوي سطوح باالتر در وراي فاي دنياي سهگانه عمل تزكيه را انجام مايدهاد ،ايان
شخص هنوز رنج خواهد برد و براي پيشرفت سطحش آزمايشها و سختيهايي خواهد داشت .اينها فقط شامل فشاار
و بحرانهاي ميان افراد و ساير چيزهايِ در حيطهي شينشينگ و رها ساختن وابساتگيهاا اسات؛ او ديگار كارمااي
بيماري فيزيکي نخواهد داشت.
كارماي بيماري چيزي نيست كه بهطور تصادفي بتوان براي يك فرد عادي از بين برد؛ آن براي يك غير
تمرينكننده كامالً غيرممکن است ،او بايد از درمان پزشکي استفاده كند .انجام اين كار بهدلخواه براي يك شخص
عادي واقعاً به قوانين آسمان آسيب ميرساند ،زيرا اين يعني يك شخص ميتواند هر كار بدي را انجام دهد بدون
اينكه مجبور باشد كارماي آن را بپردازد .اين براي يك شخص كامالً غيرقابل قبول است كه بدهيهايش را نپردازد،
قانون آسمان اين اجازه را نميدهد! حتي درمان به طريق چيگونگ معمولي نيز تنها كارما را به درون بدن شخص
ميفرستد .هنگامي كه يك شخص كارماي زيادي دارد و هنوز هم كارهاي بد انجام ميدهد ،در اين حالت هنگام
مرگ با نابودي مواجه خواهد شد -نابودي كامل جسم و روح -كه نيستيِ كامل است .هنگام درمان يك بيماري براي
يك انسان ،يك موجود روشنبين بزرگ ميتواند دليل كارمايي آن بيماري را بهطور كامل از بين ببرد ،اما اين در اصل
با هدف نجات مردم انجام ميشود.
لي هنگجي
 01مارس0996 ،
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چيزهايي كه تزكيهكنندگان بايد از آنها دوري كنند
كساني كه به اعتبار و شهرتشان وابسته هستند ،آكنده از قصد و منظور ،راهي اهريمني را تمرين مايكنناد .هنگاامي
كه آنان در اين جهان به شهرت ميرسند ،ملزم به گفتن خوبي هستند اما آنچه كه مايگويناد معناي اهريمناي دارد،
بدين طريق مردم را گمراه و فا را تضعيف ميكنند.
كساني كه به پول وابسته هستند بهدنبال ثروت هستند و تظاهر به تزكيه كردن ميكنند .با تضعيف كردن تمرين و فا،
بهجاي اينكه بودا شدن را تزكيه كنند عمرشان را تلف ميكنند.
كساني كه به شهوت وابسته هستند هيچ تفاوتي با مردم شرير ندارند .هنگامي كه كتابهاي مقدس را ميخوانند ،حتي
نگاههاي دزدانه مياندازند؛ آنها از دائو بسيار دور و انسانهايي شرور هستند ،آنها مردم عادي هستند.
كساني كه به عالقهي خانوادگي وابسته هستند بهطور قطع در آتش آن خواهند سوخت ،گرفتار آن شده و باهوسايلهي
آن عذاب ميبينند .با كشيده شدن توسط ريسمانهاي عالقه و با بهستوه آمدن توسط آنان در طاول زنادگيشاان ،در
پايان زندگي خواهند ديد كه براي افسوس و پشيماني بسيار دير است.
لي هنگجي
 05آوريل0996 ،

هماهنگي كامل
)(I
مردم در محيط هاي كاري مختلف با موضوعات متفاوتي از كشتن درگير هستند .تعادل زندگيها به روشهاي مختلفي
ظاهر ميشود .بهعنوان يك تزكيهكننده ،بايد اول از همه تمام وابستگيهايتان را رها كنياد و از شايوههااي اجتمااع
انساني پيروي كنيد ،چراكه اين مسئله ،حفظ كردن تجلي فا در يك سطح مشخصي است .اگر هيچ فردي شاغلهااي
اجتماع عادي را انجام نميداد ،فا در اين سطح ،از هستي باز ميايستاد.
)(II
موجودات بهطور طبيعي در فا وجود دارند و ميميرند .جهان از ميان فرايند تشکيل ،استقرار و انحطاط ميگذرد
و انسانها از ميان فرايند تولد ،پيري ،بيماري و مرگ ميگذرند .همچنين تولدها و مرگهااي غيرطبيعاي در برقاراري
تعادل زندگيها وجود دارند .در صبر و تحمل ،فداكاري و جانفشاني وجود دارد و يك فداكاري و جاانفشااني كامال،
اصل باالتر كوتاهي نداشتن است.
لي هنگجي
 09آوريل0996 ،

كوتاهي نداشتن
در صبر و شکيبايي ،فداكاري هست .توانايي انجام فداكاري نتيجاهي پيشارفت شاخص در تزكياه اسات .فاا ساطوح
مختلفي دارد .درک يك تزكيهكننده از فا ،درک او از فا در سطح تزكيهي خود او است .از آنجا كه تزكياهكننادگان در
سطوح مختلفي قرار دارند ،درک آنها از فا متفاوت است.
براي تزكيهكنندگان در سطوح مختلف ،فا داراي الزامات متفاوتي است .فداكاري ،بهوسيلهي دلبستگي نداشاتن
به وابستگيهاي مردم عادي گواهي ميشود .اگر يك شخص واقعاً بتواند بدون اينكه قلباً تحت تأثير قرار گيارد ،هار
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چيزي را بهراحتي رها كند ،حقيقتاً او هماكنون در همان سطح قرار دارد .با اين وجود ،عمل تزكيه براي اين اسات كاه
خودتان را بهتر كنيد :درحال حاضر قادر هستيد كه وابستگي را رها سازيد ،بنابراين چرا خودِ ترس از وابساتگي را رهاا
نکنيد؟ آيا رها كردن بدون كوتاهي و نقص ،فداكاري باالتري نيست؟ اما اگر يك تزكيهكننده يا يك فارد عاادي كاه
نميتواند حتي فداكاري هاي اصلي را انجام دهد ،اين مسئله را مطرح كند ،او با آوردن عذر و بهانه براي وابستگيهايي
كه نميتواند رها كند ،باعث تضعيف فا ميشود.
لي هنگجي
 16آوريل0996 ،

تزكيه و كار
به استثناي تزكيهكنندگان حرفهاي كه در معابد تزكيه ميكنند ،اكثريت مريدان فالون دافا در اجتماع مردم عادي تزكيه
ميكنند .با مطالعه و تمرين دافا ،هماكنون قادر هستيد به شهرت و سود شخصي كمتر اهميت بدهياد .اماا عادم درک
عميق فا مشکلي بهوجود آورده است :تعداد كمي از مريدان ،شغلشان را در ميان مردم عادي رها كرده ياا از پاذيرش
سمتهاي مديريتي امتناع كردهاند .اين امر كه موجب ايجاد ضررهاي زيادي در زندگي و كارشان شده ،بهطور مستقيم
در تزكيهشان تأثير گذاشته است .بعضي از افراد شاغلِ وارسته فکر ميكنند به پول كمتار اهميات دادهاناد و در عاين
حال ،انجام كارهاي شان ممکن است به ديگران آسيب برساند و در تزكيهشان تأثير بگذارد .آنها نيز شغلشان را تارک
كردهاند.
در واقع محتواي دافا بسيار عميق است .رها كردن وابستگيهاي مردم عادي به معني ترک شاغلهااي ماردم
عادي نيست .ترک شهرت و سود شخصي به معني ايجاد فاصله بين خود و اجتماع مردم عادي نيست .مکرراً بار ايان
مسئله تأكيد كردهام كه افرادي كه در اجتماع مردم عادي عمل تزكيه را انجام ميدهند بايد با روشهاي اجتماع مردم
عادي سازگار باشند.
با نگاه از زاويهاي ديگر ،اگر تمامي موقعيتهاي رهبري در اجتماع مردم عادي ،با افرادي مانند ما كه ميتوانند
مواردي مانند شهرت و عالقهي شخصي خود را رها كنند اشغال شاود ،چاه منفعات بزرگاي باراي ماردم باه ارمغاان
مي آورد؟ و چه بر سر جامعه آورده خواهد شد اگر افراد طماع و حريص منصب قدرت را به دست گيرناد؟ اگار هماهي
افراد شاغل ،تمرينكنندهي دافا بودند اخالق اجتماعي به چه صورت ميشد؟
دافاي جهان (فاي بودا) ،از باالترين تا پايينترين سطح ،منسجم و كامل است .بايد بدانيد اجتماع مردم عاادي
نيز سطحي از فا را تشکيل ميدهد .اگر هر كسي كه دافا را مطالعه ميكند شغلش را در جامعه رها ميساخت ،اجتمااع
مردم عادي و در نتيجه اين سطح از فا از بين ميرفت .اجتماع مردم عادي جلوهاي از فا در پايينتارين ساطح باوده و
همچنين شکلي از وجود زندگي و ماده براي فاي بودا در اين سطح است.
لي هنگجي
 16آوريل0996 ،

تصحيح
درحال حاضر ،عبارات زير كه بهوسيلهي انجمن تحقيق مطرح شد ،در نواحي مختلف بهعنوان فا يا سخنان من درحال
انتشار است:
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بهطور موشکافانهاي فا را بخوانيد،
بهدرستي شينشينگتان را تزكيه كنيد،
با سعي و تالش تمرينها را انجام دهيد،
 ...و غيره
درواقع ،اينها نه تنها سخنان من نيست بلکه معناي عميقتري نياز ندارناد -آنهاا قطعااً فاا نيساتند .مفهاوم
"بهطور موشکافانهاي بخوانيد" با آنچه كه براي مطالعهي دافا الزم ميدانم فرق ميكند .درحقيقت ،مسئلهي خواندن
كتابها را در مقالهي "مطالعهي فا" كه در نهم سپتامبر  0995نوشتم ،كامالً روشن كردهام .عاالوه بار ايان ،مفهاوم
"بهطور موشکافانهاي بخوانيد" باعث ايجاد تداخلي جدي با "مطالعهي فا" شده اسات .از هام اكناون شاما باياد باه
اهميت اين مشکل توجه كنيد .درباره ي داليل از بين رفتن بوديسم در هند و درسي كاه در آن اسات ،قابالً صاحبت
كردهام .اگر در آينده هيچ توجهي به اين مسئله نشود ،آن شروع زوال فا خواهد بود .دقت كنيد :وقتي مشکلي بهوجاود
ميآيد ،بهدنبال پيدا كردن مقصر آن نباشيد .درعوض بايد رفتار خودتان را بررسي كنيد .سعي نکنيد نويسندهي آنهاا را
پيدا كنيد .از آن درس بگيريد و در آينده بيشتر دقت كنيد.
لي هنگجي
 18آوريل0996 ،

تغيير ناپذير
بهنظر ميرسد كه اگر بخواهيم دافا را براي هميشه بدون تغيير حفظ كنيم هنوز مشکلي وجود دارد .بدين صاورت كاه
هميشه شاگرداني وجود دارند كه واداشته شده توسط ميلشان به خودنمايي و قصد اينكه متفاوت باشاند ،باه محاض
اينكه فرصتي دست ميدهد كارهايي را انجام ميدهند كه با دافا تداخل ايجاد ميكناد .ايان موضاوعي واقعااً جادي
است .براي مثال ،اخيراً يك نفر گفته است كه من بهطور فردي عصارهي تمرينها را به يك شاگرد آماوختم (حقيقات
اين است كه من فقط حركات شاگرد را وقتي از من درخواست كرد اصالح كردم) .آن درحقيقت حركات تمارين را كاه
در مدت چند سال گذشته در مناطق مختلف آموزش ميدادم بياعتبار ميكند .درحالي كه هنوز اينجا هساتم و تحات
شرايطي كه نوارهاي ويدئويي آموزشي هنوز در دسترس است ،اين شخص حتي بهطور علني حركاات تمارين دافاا را
تغيير داد .او به شاگردان گفت كه بر طبق نوار ويدئو تمرين نکنند بلکه از او پيروي كنند ،ادعا ميكرد كه معلم گوناگ
سطح باال دارد ،با شاگردان فرق ميكند و مانند آن .همچنين به شاگردان گفت كه در ابتدا بر طباق شارايط خودشاان
تمرين كنند ،در آينده بهتدريج تغيير كنند و مانند آن.
از همان ابتدا تمرينها را بهطور كامل آموزش دادم زيرا اين مسئله را كه برخي از شاگردان ممکن است بهطور
خودسرانه تغييراتي بدهند درنظر داشتهام .مکانيزم انرژي يكبار كه شکل بگيرد نميتواند تغيير داده شود .ممکن است
اين مشکل مهم به نظر نرسد ولي اين درحقيقت شروع چند تکه كردن فا است .برخي از افراد حركات [دورهي] گذر را
بهعنوان حركات جداگانه در نظر ميگيرند و به شاگردان ميگويند كه آنها را به روش استانداردشدهاي انجام دهناد .باا
انجام اين نوع كار سعي ميكند متفاوت باشد .اين درحال حاضر در منااطق مختلاف باعاث تاأثير جادي شاده اسات.
مريدانم! نوارهاي ويدئويي آموزشي من هنوز در دسترس هستند -چرا اينقدر فوري از اين افراد پيروي ميكنيد؟! دافاا
باوقار است ،فاي بزرگ عالم .حتي اگر فقط يك ذره از آن را مختل كنيد ،آن چه گناه عظيمي اسات! باهعناوان ياك
تزكيهكننده بايد بهصورت باز و بهطور موقرانه اي عمل تزكيه را انجام دهيد و به تصوير بزرگتر نگاه كنيد .چگونه اين
ميتواند امکانپذير باشد كه حركات همه بدون هرگونه اختالف كوچکي دقيقاً مثل هم باشاد؟ ذهانتاان را روي ايان
چيزهاي بياهميت متمركز نکنيد .حركات تمرين ،روشي براي كمك به رسايدن باه كماال اسات و آنهاا قطعا ًا مهام
هستند .اما بهجاي اينكه در يك بنبست فرو رويد بايد سعي بيشتري را صرف بهتر كاردن شاينشاينگتاان كنياد.
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درحقيقت بيش ترين مداخله براي دافا داخلي است ،از طرف خود تمرينكنندگان ،عوامل خارجي فقاط مايتوانناد روي
شماري از افراد تأثير بگذارند و نميتوانند فا را تغيير دهند .خواه درحال حاضر باشد يا در آينده ،افرادي كاه فااي ماا را
تضعيف ميكنند هيچ كسي بهجز مريدان خود ما نيستند .مراقب باشيد! فاي ما مثل الماس ،محکم و تغييرناپذير است.
تحت هيچ شرايطي و با هر دليلي هيچ كسي نميتواند حتي يك ذره از حركات را كه با آن به كمال مايرسايم تغييار
دهد .در غير اينصورت اين فرد درحال تضيف كردن فا است ،بدون توجه به اينكه انگيزهي او خوب يا بد باشد.
لي هنگجي
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گفتههاي لگامگسيخته درست نکنيد
اخيراً عبارتي پخش شده است .يعني وقتي تمرينكنندگان دافا را اشاعه ميدهند و بدين وسيله به بعضي افراد با روابط
تقديري كمك ميكنند كه فا را كسب كرده و عمل تزكيه را شروع كنند ،برخي از اين تمرينكنندگان ادعا ميكنند كه
آنها مردم را نجات دادهاند .آنها ميگويند" ،امروز من شماري از افراد را نجات دادم و شما چندين نفر را نجات دادياد"
و مانند آن .درحقيقت اين فا است كه مردم را نجات ميدهد و فقط استاد ميتواند اين كار را انجام دهد .شما فقاط باه
افرادي با روابط تقديري كمك ميكنيد فا را كسب كنند .اينكه آنها بتوانند بهطور واقعي نجات پيدا كنند هنوز به ايان
بستگي دارد كه بتوانند از طريق تزكيه به كمال برسند .مراقب باشيد :يك بودا باا چناين گفتاههااي لگاامگسايختهي
عمدي يا غيرعمدي شوكه خواهد شد .براي عمل تزكيهي خودتان موانعي ايجاد نکنيد .بايد گفتار خاود را نياز در ايان
مورد تزكيه كنيد .اميدوارم بتوانيد درک كنيد.
لي هنگجي
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هشياري
زمان براي تزكيهي حقيقي در مطالعه كردن دافا محدود است .بسياري از شاگردان پي بردهاند كه احتياج دارناد عجلاه
كنند و با جديت بهطور پيوسته پيشرفت كنند .اما برخي از شاگردان براي وقتشان ارزش قائل نميشوند و ذهنشان را
روي موضوعات سطحي متمركز ميكنند .از زماني كه كتاب دافا ،جوآن فالون ،منتشر شد ،افراد بسياري سخنرانيهاي
ضبطشدهي مرا با كتاب مقايسه كردهاند ،اظهار ميكنند كه انجمن تحقياق كلماات معلام را تغييار داد .برخاي ديگار
گفته اند كه كتاب با كمك اين و آن نوشته شد و درنتيجه دافا را تضعيف كردهاند .اكنون به شما ميگويم كاه دافاا باه
من ،لي هنگجي تعلق دارد .آن براي نجات شما آموزش داده ميشود و از دهان من گفته مايشاود .عاالوه بار ايان،
هنگامي كه فا را آموزش دادم ،از هيچ نوشته يا مطالب ديگري استفاده نکردم ،بهجز فقاط ياك تکاه كاغاذ درباارهي
ال ساده و فقاط شاامل چناد نکتاه باود كاه هايچ فارد ديگاري
آنچه كه به شاگردانم مي آموختم ،محتويات آن كام ً
نميتوانست آن را بفهمد .هر بار كه فا را آموزش دادم آن را از زاويهي متفاوتي معرفي كردم و بر طبق توانايي درک و
فهم شاگردان صحبت كردم .بنابراين هر بار كه فا را آموزش دادم ،دربارهي همان موضوع از زاويهي متفاوتي صاحبت
ميكردم .عالوه بر اين ،اين كتاب فا ،سرشت عالم را معرفي ميكند و تجلي واقعي فاي عظيم بودا است .ايان چيازي
است كه من در اصل داشتم -كه بعد از رسيدن به روشنبيني از طريق عمل تزكيه ،آن را به ياد آوردم .سپس آن را به
زبان انسان معمولي عمومي كردم و آن را به شما و همچنين به آنهايي كاه در آسامانهاا هساتند آماوزش دادم ،كاه
بهوسيلهي آن ،عالم توسط فا اصالح ميشود .براي اينكه تزكيه را براي شاگردان راحتتر كنم ،برخاي از شااگردان را
براي انتقال مطالب سخنرانيهايم از نوارهاي ضبطشده روي كاغذ ،بدون تغيير كلمات اصليام ،گماشتم .سپس آنهاا را
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براي بازبيني به من دادند .شاگردان فقط بازبينيهاي مرا كپي كردند يا روي كامپيوتر تايپ كردند بهطوري كاه بتاوانم
بازبيني بيشتري انجام دهم .تا آنجا كه به جوآن فالون مربوط ميشود ،شخصاً آن را سه مرتبه قبل از آنكه نهايي و
چاپ شود بازبيني كردم.
هيچ كسي حتي يك ذره محتواي اين كتاب دافا را تغيير ناداده اسات .بايشتار ايانكاه چاه كساي احتمااالً
مي توانست چنين كاري را انجام دهد؟ سه دليل براي تفاوتهاي آن با نوارهاي ضبطشده وجود دارد .اول ،براي كمك
كردن به مردم كه عمل تزكيه را انجام دهند ،هنگام انجام بازبينيها ،بسياري از سخنرانيهااي فااي خاودم را تلفياق
كردم .دوم ،هنگام سخنراني در مورد فا ،بر طبق تواناييهاي درک متفاوت شاگردان و حفظ موقعيتها و شرايط در آن
زمان آموزش دادم؛ بنابراين ميبايستي وقتي آن را بهصورت يك كتاب ويرايش ميكاردم ،سااختار زباان آن را كماي
تغيير ميدادم .سوم ،هنگامي كه تزكيهكنندگان آن را مطالعه ميكنند ،در نتيجاهي اخاتالفهااي باين گفتاار و زباان
نوشتاري ،فهميدن غلط ميتواند روي دهد ،بنابراين كمي تغيير مورد نياز بود .بههر جهت ،شکل و شيوهي محااورهاي
سخنرانيهايم در مورد فا هنوز نگه داشته شد .جوآن فالون (جلد دوم) و تشريح محتواي فالون دافا نيز قبل از ايانكاه
چاپ شوند شخصاً توسط من مورد بازبيني قرار گرفتند .هنگام نوشتن جوآن فالون (جلد دوم) تفکر در ساطوح متفااوت
را تلفيق كردم ،بنابراين بعضي از افراد پي مي برند كه شکل نوشتاري آن متفاوت است و توسط آن متحير و هاج و واج
ميشوند .از اول ،اينها چيزهاي انسانهاي عادي نيستند! درحقيقت جلد دوم براي اين است كه براي نسلهاي آيناده
باقي بماند تا نهايت فساد بشريت امروزه را ياد بگيرند ،بهوسيلهي آن براي مردم يك درس تااريخي عمياق باهجااي
ميگذارد .كتاب فالون گونگ چين ،شامل نسخهي بازبينيشدهي آن ،فقط يك مطلب گذرا در شکل چيگونگ باراي
مردم است كه در شروع بفهمند.
ايجاد اخالل فا شکلهاي متفاوتي دارد كه مختل كردن غيرعمادي توساط خاود مريادان ،باراي تشاخيص
مشکلترين است .بوديسم شاكياموني انحراف خودش را درست از اين طريق شروع كرد و اين درس ،عميق است.
مريدان بايستي به خاطر بسپارند :تمام متون فالون دافا ،فا هستند كه من آموزش دادم و آنها شخصاً توسط من
بازبيني و ويرايش ميشوند .از حاال به بعد ،هيچ كسي اجازه ندارد بخشي از نوارهاي ضبطشادهي ساخنرانيهااي مارا
برگزيند و نه اينكه آنها را به صورت مطالب نوشته شده گردآوري كند .بدون توجه باه ايانكاه عاذر و بهاناهي شاما
چيست ،آن هنوز هم آسيب رساندن به فا است؛ اين شامل بهاصطالح "مقايسه كاردن اخاتالفهااي باين صاحبت و
شکل نوشتاري آن" و مانند آن ميشود.
هيچ چيز در تکامل بدنهاي كيهاني يا در توسعهي بشريت تصادفي نيست .توساعهي اجتمااع بشاري نظام و
ترتيب تاريخ است و توسط شرايط كيهاني پيش برده ميشود .در آينده افراد بيشتري در دنيا خواهند بود كه دافا را ياد
ميگيرند .اين چيزي نيست كه بتواند توسط يك شخص آتشيمزاج فقط بهخاطر اينكه او ميخواهد ،انجاام شاود .باا
رخدادي به اين عظمت ،چگونه ميتواند ترتيبهاي مختلفي در تاريخ نباشاد .درحقيقات آنچاه كاه مان انجاام دادم،
سالهاي بي شمار پيش ترتيب داده شد و اين شامل كسي كه فا را به دست بياورد ميشود -هيچ چيز تصادفي نيسات.
اما روشي كه اين چيزها متجلي ميشوند بر طبق انسانهاي عادي است .درحقيقت چيزهايي كه توسط چنادين اساتاد
در اين زندگي به من داده شده نيز چيزهايي هستند كه من عمداً چندين دورهي زندگي قبل براي آنها ترتيب دادم كاه
بهدست بياورند .زماني كه وقت بهخصوص ازپيش تعيين شده فرا رسيد ،اينچنين ترتيب داده شد كه آنها آن چيزهاا را
به من بدهند بهطوري كه بتوانم فاي خودم را در تماميت خودش به ياد بياورم .بنابراين بگذاريد به شما بگويم كه ايان
كتاب فا نه تنها توسط آنهايي كه در سطح انسان هستند ،بلکه توسط موجودات در سطوح باالتر نيز مطالعه مايشاود.
بهخاطر اينكه محدوده ي وسيعي از بدن كيهاني ،از سرشت عالم منحرف شده است ،بايد توسط فا اصالح شاود .بشار
در اين عالم پهناور واقعاً ناچيز است .زمين چيزي جز ذرهاي غبار در عالم نيست .اگر موجودات بشري بخواهند توساط
موجودات سطح باال ارزش گذاشته شوند ،مجبورند عمل تزكيه را انجام دهند و آنها نيز موجودات سطح باال شوند.
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ثبات فا
بعضي از مشکالت در تزكيهي تمرينكنندگان در طول دو سال گذشته اتفاق افتاد .من وضعيت تزكياهي شااگردان را
مشاهده ميكردم .براي اصالح فوري مشکالتي كه بروز ميكنند ،اغلاب مقالاههااي كوتااهي (كاه توساط شااگردان
دستنوشته ناميده ميشود) با اهداف مشخص مينويسم تا تمرينكنندگان را در تزكيهشان راهنماايي و هادايت كناد.
منظور اين است كه براي عمل تزكيهي دافا ،راهي پايدار ،سالم و صحيح بهجاي بگذارم .نسلهاي آينده براي هازاران
سال كه مي آيد اگر بخواهند به كمال برسند ،بايستي بر طبق روشي كه شخصاً براي آنها بهجاي ميگذارم تزكيه كنند.
بههرحال اخيراً يك مجموعه از مطالب را در محل تمريني در هنگ كنگ ديدم كاه از منطقاهي ديگاري باه
آنجا رسيده بود .آنها شامل دو مقالهي كوتاه بودند كه قصد نداشتم آنها را چاپ كنم .ايان كوششاي عمادي و جادي
براي صدمه زدن به دافا بود! حتي پياده كردن نوارهاي ضبطشدهي ما بهصورت نوشته بهدلخواه خودتان ،اشتباه است!
اين موضوع را در مقالهي هشياري روشن ساختم كه هيچ عذر و بهانهاي براي هيچ كسي وجود ندارد كه كلمات مرا از
روي نوارهاي ضبطشده به شکل مطالب نوشتهشده تبديل كند -انجام دادن اين ،تضعيف فا است .در عين حال بارهاا
تأكيد كردهام كه شما نميتوانيد يادداشتهاي شخصيتان را كه در طول سخنرانيهايم برداشتهايد پخاش كنياد .چارا
هنوز آن را انجام ميدهيد؟ چه قالب ذهني شما را واداشت كه آنها را بنويسيد؟ بگذاريد به شما بگويم كاه باهاساتثناي
چندين كتاب من كه به طور رسمي منتشر شده و مقاالت كوتاه كه داراي تاريخ اسات و امضااي مارا دارد كاه توساط
انجمن تحقيق در مناطق مختلف پخش ميشوند ،هر چيزي كه بدون اجازه ،از سخنراني باهصاورت نوشاته در بياياد،
آسيب رساندن به فا است .تزكيه موضوع خود شما است و اين تصميم خود شما است كه در طلب چه چيازي هساتيد.
افراد عادي هر دوي سرشت اهريمني و سرشت بودايي را دارند .به محض اين كه ذهن ياك شاخص درسات نباشاد،
سرشت اهريمني قابل اجرا خواهد بود .اجازه دهيد مجدداً به شما بگويم كه يك غريبه هرگز نميتواناد باه فاا آسايب
برساند .فقط شاگردان ميتوانند به فا آسيب برسانند .اينرا به خاطر بسپاريد!
هر قدمي كه من ،لي هنگجي برميدارم براي بنيان نهادن راهي تغييرناپذير و غيرقابل تبديل براي انتقال دافاا
به نسلهاي آينده است .چنين فاي عظيمي بعد از يك لحظه از معروف شدن آن ،پايان نخواهد يافات .در ساالهااي
بيشماري كه ميآيد ،ذرهاي انحراف نميتواند وجود داشته باشد .حفاظت دافاا باا رفتارتاان باراي هميشاه مسائوليت
مر يدان دافا است ،زيرا دافا متعلق به تمام موجودات عالم است و اين شامل شما هم ميشود.
لي هنگجي
 00ژوئن0996 ،

عمل تزكيه و بهعهده گرفتن مسئوليت
منظور از تزكيه كردن بهطور استوار و با جديت اين است كه هر چه سريعتر به كمال رسيد .يك تزكيهكنناده باهطاور
ساده كسي است كه وابستگيهاي يك فرد عادي را از بين ميبرد .مريدان ،شما بايد دربارهي آنچه كه انجام ميدهيد
روشن باشيد.
براي مسئول بودن نسبت به دافا ،مراكز دستياري ،مراكز دستياري عمومي در مناطق مختلف و انجمن تحقيق،
حق جايگزين كردن هر دستيار يا شاخص مسائول هار شاعبه را دارناد .بناابراين در زماانهاايي ،اشخاصاي كاه در
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موقعيتهاي مسئوليتي هستند ممکن است بر طبق وضعيتهاي مختلف جايگزين شوند .بهخاطر اينكه ياك شاخص
مسئول ،بهجاي اينكه مسئول باشد ،اول از همه يك تزكيهكننده است كه اينجا براي تزكيه آمده است ،او بايد بتواناد
در موقعيت خودش باال و پايين شود .گماشته شدن در يك موقعيتِ همراه با مسئوليت ،باراي تزكياه اسات ،اماا ياك
شخص ميتواند بدون نگه داشتن يك موقعيت مسئوليتي ،به طور مشابه عمل تزكيه را انجام دهاد .اگار شخصاي كاه
جايگزين ميشود نتواند آن را تحمل كند ،آيا آن بهعلت وابستگي او نيست؟ آيا اين يك فرصت خوبي براي او نيسات
كه از آن وابستگي خالص شود؟ با اين وجود ،اگر او هنوز نتواند اين وابستگي را رهاا كناد ،باهطاور واضاح مشاخص
ميكند كه جايگزين كردن صحيح است .وابسته بودن به موقعيت مسئوليتي ،خودش انگيزهاي ناخاالص باراي تزكياه
كردن است .بنابراين بگذاريد به مريدان يادآور شوم كه :شما بدون رها كردن اين وابستگي نميتوانيد به كمال برسيد.
لي هنگجي
 01ژوئن0996 ،

اداره كردن كپيهاي دستنويس متون
درحال حاضر افراد بيشتر و بيشتري دافا را ياد ميگيرند و تعداد آنها بهطور هفتگي دو برابر ميشاود .لاوازم ناشاران
كتاب كافي نيست ،بهطوري كه نميتوانند پاسخگوي نياز باشند .بنابراين كتاب ها در برخي نواحي يا در بارونشاهر در
دسترس نيست .بعضي از شاگردان از من سؤال كردهاند كه با كپيهاي دستنويس دافا چهكار كنند .ميتوانم به شاما
بگويم فعالً اشکالي ندارد كپيهاي جوآن فالون يا متون ديگر را كه هنگام مطالعهي فا با دست نوشتهايد به افرادي كه
به مناطق روستايي براي اشاعهي تمرين و فا ميروند بدهيد؛ آوردن آنها براي كشاورزان ،در عين حاال مايتواناد باار
اقتصادي آنان را كاهش دهد .بنابراين الزم است دستنوشتههاي شاگردان خواناا باشاد باهطاوري كاه كشااورزان باا
تحصيالت محدود بتوانند آنها را بفهمند .كپيهاي دستنويس همان قدرت فاي كتابهاي چاپ شده را دارند.
لي هنگجي
 16ژوئن0996 ،

كنفرانس فا
براي مريدان الزم است آنچه را كه در تزكيهشان تجربه كرده و يادگرفتهاند با يکديگر درميان بگذارند .تاا وقتاي كاه
هيچ نيت خود نمايي نداشته باشند ،مشکلي در كمك كردن آنان به يکاديگر ،كاه موجاب پيشارفت آنهاا باا هماديگر
ميشود نيست .در مناطق مختلف ،كنفرانسهايي براي درميان گذاشتن تجرباههااي تزكياه باهمنظاور آساان كاردن
اشاعهي دافا برگزار شده است .تمام اين كنفرانسها ،هم در شکل و هم در محتوا بسيار خوب و سالم بودهاند .اما براي
دوري از موضوعات سياسي -كه ارتباطي با عمل تزكيه ندارند -يا موضوعاتي كه گرايشهاي نادرستي در عمل تزكيه
و در اجتماع بهجاي ميگذارند ،صحبتهاي شاگردان بايد توسط مراكز دستياري تأييد شود .در عاين حاال ماا باياد از
پرداختن به الفزنيهاي سطحي -چيزي كه از مطالعات تئوري مردم عادي ناشي ميشود -اجتناب كنيم .هيچ كساي
نبايد با قصد خودنمايي مقاالتي را به سبك گزارشهاي رسمي جمع آوري كرده و ساپس در ساخنراني عماومي اياراد
كند.
كنفرانسهاي بزرگ براي درميان گذاشتن تجربههاي تزكيه ،كه توساط مراكاز دساتياري عماومي در ساطح
استاني يا شهري برگزار مي شود ،نبايد در مقياس ملي برگزار شود .يك كنفرانس ملي يا بينالمللي بايد توسط انجمان
تحقيق سازماندهي شود و نبايد زياد پيدرپي برگزار شود .يكبار در سال خوب است (بهجز موارد بهخصوص) .آنهاا را
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به شکل يك تشريفات يا مسابقه تبديل نکنيد :در عوض آن را يك كنفرانس پرشکوه فا سازيد كه بتواند بهطور واقعي
موجب پيشرفت در تزكيه شود.
لي هنگجي
 16ژوئن0996 ،

يك نامه براي مركز دستياري عمومي دافاي

شيجياجوآنگ08

مركز دستياري عمومي دافاي شيجياجوآنگ:
خبر يافتم كنفرانس شما براي درميان گذاشتن تجربههاي تزكيه ،با موانعي روبرو شد .سه دليل براي اين وجود
دارد كه قطعاً از آن درسي خواهيد آموخت .درحقيقت اين رويداد فعاليتهاي دافا در پکن و كل كشور را بهطور مستقيم
تحت تأثير قرار داده است و اثر منفي مشخصي بر فعاليتهاي عادي دافا پس از اين خواهد داشت .فکر ميكنم قطعااً
به اين مسئله پي خواهيد برد و در آينده بهتر عمل خواهيد كرد.
به عالوه بگذاريد چند كلمه در مورد سمينارهاي جينگ جانيي بگويم .براي مورد جينگ جانيي ،اينها باراي
اعتبار بخشيدن به سرشت علمي دافا از نقطهنظر علم بود ،كه از آن طريق جامعاهي علماي و فناي و دانشاگاهي باه
فهميدن دافا روي آورند .قرار نبود وي براي شاگردان سخن بگويد ،چون انجام آن هيچ فايدهاي نداشت و فقاط باعاث
ميشد شاگردان جديد يا مريدان فاقد دركي عميق از فا وابستگيهايي را رشد دهند .آن مرياداني كاه فاا را باهخاوبي
مطالعه ميكنند بدون هيچ نيازي به گوش كردن به اين سخنان ،در هر حال ،به تزكيهي مصاممشاان در دافاا اداماه
خواهند داد.
مهمتر اينكه من فا را براي مدت دو سال آموزش داده و به مريدان براي عمل تزكيه دو سال زمان دادهام .در
طول دو سال عمل تزكيهي واقعي مريدان ،اجازه ندادهام هر فعاليتي كه ارتباطي با تزكيهي واقعي ندارد ،در روند منظم
و قدم به قدم رشد شاگردان كه براي آنها ترتيب داده شده مداخله كند .اگر سخنرانيها بهمنظور اعتباار بخشايدن باه
سرشت علمي دافا براي مجامع علمي و دانشگاهي ايراد نشود ،بلکه بهجاي آن براي شاگرداني كه تزكياه مايكنناد و
وقت محدود دارند ايراد شود ،دربارهي اين بينديشيد :آيا نميتواند تداخل بزرگتري براي شااگردان باشاد؟ مان حتاي
شاگردان را نميبينم كه آنان را آشفته نکنم .شاگردان پس از ديدن من حداقل براي چندين روز نميتوانند آرام شوند و
اين ترتيبهايي را كه بدنهاي قانون من براي آنها بهوجود آورده مختل ميكناد .درباارهي ايان مشاکل باه انجمان
تحقيق گفتهام ،اما شايد اين براي جينگ جانيي روشن ساخته نشد .حاال كه اين موضوع تمام شده هيچياك از شاما
نبايد بکوشيد كه معين كنيد چه كسي بايد پاسخگو باشد .فکر ميكنم دليل اصلي اينكه اين اتفاق افتاد اين است كاه
آن را درک نکرديد .اما از حاال به بعد بايد دقت كنيد .هر كاري كه ما امروز انجام ميدهيم براي اين است كاه بنيااني
براي انتقال دافا در طول ساليان بيشماري كه ميآيد بگذاريم و يك شکل عمل تزكيهي كامال ،صاحيح و عااري از
اشکال را بهجاي بگذاريم .امروز به اين مسئله اشاره كردم نه بهخاطر اينكه شما را نکوهش كنم ،بلکه باراي ايانكاه
شکل عمل تزكيه را اصالح كنم و آن را براي نسلهاي آتي بهجاي بگذارم.
اين نامه را براي مراكز دستياري در مناطق مختلف توزيع كنيد.
لي هنگجي
 16ژوئن0996 ،
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اصالح شخصيت فرد
همانطور كه دافا عميقتر تزكيه ميشود ،مريدان زيادي به روشنبيني نايل شده يا به روشنبيني تدريجي رسايدهاناد.
آنها ميتوانند صحنههاي واقعي ،درخشان و باشکوه را در بُعدهاي ديگر ببينند .مريداني كه روند روشنبيناي را تجرباه
ميكنند آنقدر هيجانزده ميشوند كه بدنهاي قانون من را "استاد دوم" مينامند يا اينكه بدنهااي قاانون مان را
بهعنوان يك استاد حقيقي و مستقل ميپندارند -اين يك درک اشتباه است .بدنهاي قاانون ،تصاوير آشاکار خاردِ در
همه جا حاضر من هستند ،اما يك موجود زندهي مستقل نيستند .برخاي شااگردان ديگار فاالون 09را "اساتاد فاالون"
مينامند .اين مطلقاً و بهطور فاحش اشتباه است .فالون شکلِ آشکارِ ديگرِ سرشتِ قدرتِ فاي من و خاردِ دافاا اسات-
چيزي شگفتانگيزتر از آنكه بتوان با كلمات توصيف كرد .فالون تجلي سرشات فااي تماام مااده در عاالم ،از ساطح
ماكروسکپي تا سطح ميکروسکپي است و يك موجود زندهي مستقل نيست.
هنگامي كه بدنهاي قانون من و فالون را ميبينيد كه آن كارهاي بزرگ ،معجزهآسا و باشاکوه را باراي شاما
انجام ميدهند ،شما مريدان بايد بهخاطر بسپاريد كه بدنهاي قانون من و فالون را با تفکر بشري نگاه نکنيد .آن ناوع
از تفکر نشانهاي آميخته از كيفيت روشنبيني پايين و شينشينگ پايين است .درحقيقت تماام ناوعهاايي كاه آشاکار
مي شوند ،تجليات عيني استفاده كردن من از قدرت عظيم فا براي اصالح فا و نجات مردم است.
لي هنگجي
 1جوالي0996 ،

شرح مختصري از

شَن11

شَن تجلي سرشت عالم در سطوح مختلف و بُعدهاي متفاوت است .همچنين سرشات بنياادين موجاودات روشانباين
بزرگ است .بنابراين يك تزكيهكننده بايد شَن را پرورش دهد و جذب سرشت عاالم ،جان -شان -رن 10شاود .بادن
كيهاني پهناور ،با سرشت عالم جن -شن -رن متولد شد .آموزش دافا در اجتماع ،سرشت نخساتين موجاودات زنادهي
عالم را دوباره بهنمايش ميگذارد .دافا در هماهنگي كامل است :اگر كسي سه حرف "جن -شان -رن" را جادا كناد،
هنوز هر يك كامالً جن -شن -رن را دربر دارد .اين بدين دليل است كه ماده از مادهي ميکروسکپي تشکيل ميشاود
كه بهترتيب از مادهي حتي ميکروسکپيتري ساخته ميشود -اين يكسر تا انتها ادامه پيدا مايكناد .بناابراين جان از
جن -شن -رن تشکيل شده است ،شَن از جن -شن -رن تشکيل شده است و رن نيز از جن -شن -رن تشکيل شده
است .آيا تزكيه كردن جن مدرسهي دائو تزكيهي جن -شن -رن نيست؟ آيا تزكياه كاردن شَان مدرساهي باودا نياز
تزكيهي جن-شن-رن نيست؟ درحقيقت آنها در شکلهاي ظاهريشان متفاوت هستند.
در خصوص شَن بهتنهايي ،وقتي كه آن در اجتماع بشري آشکار ميشود برخي از افراد عادي كاه باه اجتمااع
مردم عادي وابسته هستند ممکن است يك پرسش اجتماعي انساان عاادي را طارح كنناد" :اگار هماه ،دافاا را يااد
مي گرفتند و شَن را تمرين ميكردند ،جنگها و تجاوزات خارجي علياهماان را چگوناه اداره مايكارديم؟" درحقيقات
درحال حاضر در جوآن فالون گفتهام كه توسعهي اجتماع بشري با تحول شرايط كيهاني پيشبرده ميشاود .پاس آياا
جنگ هاي بشر تصادفي است؟ يك منطقه با مقدار زيادي كارما يا منطقهاي كه ذهن مردم آن بد شاده اسات مجباور
است كه بيثبات باشد .اگر ملتي واقعاً پرهيزكار باشد ،بايد كارماي كمي داشته باشد؛ مسلم است هيچ جنگاي علياه آن
نخواهد بود .اين بدين دليل است كه اصول دافا از آن جلوگيري مي كناد ،چراكاه سرشات عاالم هماه چياز را تعياين
ميكند .لزومي ندارد كسي نگران باشد كه يك ملت پرهيزكار مورد تجاوز قرار خواهد گرفت .سرشت عالم -دافا -همه
جا حضور دارد و تمام بدن كيهاني را از سطح ماكروسکپي تا سطح ميکروسکپي دربر ميگيارد .دافاا كاه اماروز آن را
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آموزش ميدهم ،نهتنها به مردم شرقي بلکه همزمان به غربيها نيز آموزش داده ميشود .مردم مهربان آنها نياز باياد
نجات داده شوند .تمام مللي كه بايد وارد دورهي تاريخي جديد بعدي شوند ،فا را كسب خواهند كرد و كالً رشد خواهند
كرد .اين فقط موضوع يك مليت نيست .استاندارد اخالقي بشريت نيز به آن سرشت بشري اوليه باز خواهد گشت.
لي هنگجي
 11جوالي0996 ،

ضميمهي "اصالح شخصيت فرد"
پساز آنكه گفتم "بدنهاي قانون و فالون موجودات زندهي مستقل نيستند "،برخي از شاگردان پرسيدند كه آياا ايان
در تناقض با آنچه كه جوآن فالون بيان ميكند نيست" :آگاهي و افکار بدنهاي قانون توسط موجاود اصالي كنتارل
ميشود .اما خود بدنهاي قانون نيز كامل ،مستقل و موجودات منفرد واقعي هستند" .فکر ميكنم اين بهدليال دركاي
ضعيف از فا است .بدنهاي قانون نمي توانند مثل همان مفهوم موجودات كامالً مساتقل درک شاوند ،زيارا بادنهااي
قانون تجليهاي داراي ارادهاي از قدرت و خردِ افکار و تصوير فرد اصلي هستند؛ آنها ميتوانند هر كااري را بار طباق
ارادهي فرد اصلي ،شخصاً به انجام برسانند .بنابراين شاگردان تنها جملهي دوم را متوجه شدند و جملهي اول را ناديده
گرفتند" :آگاهي و افکار بدنهاي قانون توسط موجود اصلي كنترل ميشود" .بنابراين بدنهاي قانون ناهتنهاا تصاوير
كامل و مستقل موجود اصلي را دارند ،بلکه شخصيت او را نيز دارا هستند .همچنين ميتوانند هر كاري را كه فرد اصلي
بخواهد ،شخصاً انجام دهند ،درحالي كه يك موجود عادي توسط هيچ كسي اداره نميشود .هنگامي كه مردم بدنهاي
قانون مرا ميبينند پي مي برند كه آنها موجودات منفرد كامل ،مستقل و بر اساس واقعيات هساتند .باه عباارت سااده
بدنهاي قانون من ،درحقيقت من هستند.
لي هنگجي
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سرشت بودايي و سرشت اهريمني
در يك بُعد خيلي باال و خيلي ذرهبيني عالم ،دو نوع متفاوتِ ماده وجود دارد .آنها دو شاکلِ وجاودِ ماادي هساتند كاه
توسط سرشت عالي عالم ،جن -شن -رن در سطوحِ بُعدي بهخصوصي در دنيا متجلي ميشوند .آنها بُعدهاي مشخصي
از عالم را از باال تا پائين يا از سطح ميکروسپي تا سطح ماكروسکپي فرا ميگيرند .با تجلي فا در سطوح مختلاف ،هار
چه سطح پائين باشد ،اختالف در تجلي و تغيير اين دو مادهي متفااوت بايشتار اسات .در نتيجاه ايان آنچاه را كاه
مدرسهي دائو اصول يين و يانگ و تايجي مينامد توليد ميكند .با نزول بيشتر به سطوح پائينتر ،اين دو نوع ماده با
ن ايجااد متقابال و باازداري متقابال را
مشخصات متفاوت ،بهطور فزايندهاي متضاد يکديگر ميشوند و سپس اين قانو ِ
بهوجود ميآورد.
از طريق ايجاد متقابل و بازداري متقابال ،مهربااني و شارارت ،درسات و نادرسات و خاوب و اهاريمن ظااهر
ميشود .پس در مورد موجودات زنده ،اگر بوداها باشند ،شيطانها نيز هستند؛ اگر انسانها باشند ،ارواح نيز هستند -اين
در اجتماع مردم عادي واضحتر و پيچيدهتر است .جايي كه افراد خوب هستند ،افراد باد وجاود دارناد؛ هار كجاا افاراد
خودخواه هستند ،افراد عاري از نفس نيز وجود دارند؛ جايي كه افراد گشادهفکر هستند افراد كوتهفکر نيز وجود دارند .در
مورد تزكيه ،هر جا افرادي هستند كه به آن باور دارند ،افرادي هستند كه به آن باور ندارند؛ هرجا افارادي هساتند كاه
ميتوانند آگاه شوند ،افرادي وجود دارند كه نمي توانند؛ هر جا افرادي وجود دارند كه با آن هستند ،افرادي وجاود دارناد
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كه عليه آن هستند -اين اجتماع انساني است .اگر همه ميتوانستند عمل تزكيه را انجام دهند ،به آن آگاه شاوند و باه
آن باور بياورند ،اجتماع انساني به اجتماع خدايان تبديل ميشد .اجتماع انساني فقط يك اجتماع موجودات بشري است
و اجازه ندارد كه از بين برود .اجتماع انساني به هستي براي هميشه ادامه خواهاد داد .بناابراين طبيعاي اسات افارادي
وجود دارند كه مخالف آن هستند .اگر برعکس ،هيچ كسي مخالف آن نبود ،غيرطبيعاي مايباود .بادون ارواح چگوناه
انسانها ميتوانستند بهصورت انسان بازپيدا شوند؟ بدون وجود شيطانها يك نفر نميتوانست بودا شدن را تزكيه كند.
بدون تلخي ،شيريني نميتوانست وجود داشته باشد.
وقتي مردم سعي ميكنند كاري را به انجام برسانند ،دقيقاً بهخاطر اينكه اصل ايجاد متقابل و بازداري متقابال
وجود دارد ،با مشکل مواجه ميشوند .فقط هنگامي كه از طريق كوشش پردرد ،آنچه را ميخواهيد به انجام ميرسانيد
و بر مشکالت غلبه ميكنيد ،پي خواهيد برد كه آن پيروزي آساني نبوده ،آنچه را كه بهدست آوردهايد ارج ميگذاريد و
احساس شادي ميكنيد .وگرنه اگر اصل ايجاد متقابل و بازداري متقابل وجود نداشت و ميتوانستيد هر كاري را بادون
كوشش به انجام برسانيد ،احساس دلزدگي از زندگي و عدم حس شادي و لذت موفقيت را ميداشتيد.
هر نوعي از ماده يا زندگي در دنيا از ذرات ميکروسکپي تشکيل ميشود كه ذرات بزرگتر را ميسازد و اينهاا
سپس مادهي سطحي را شکل ميدهند .داخل محدودهي فراگرفته شاده توساط ايان دو ناوع از مااده باا مشخصاات
متفاوت ،تمام ماده و موجودات عيناً از طبيعت دوگانه برخوردار هستند .براي مثال ،آهان و فاوالد ساخت هساتند اماا
هنگامي كه زير زمين دفن ميشوند زنگ زده و اكسيد ميشوند .از طرف ديگر ،سفال و چيني هنگامي كه زيار زماين
دفن ميشوند اكسيد نميشوند اما شکننده هستند و بهراحتي شکسته ميشوند .همين براي انسانها صدق ميكند كاه
سرشت بودايي و سرشت اهريمني را همزمان دارا هستند .هر چيزي كاه شاخص بادون تعهادات و محادوديتهااي
اخالقي انجام ميدهد از سرشت اهريمني است .تزكيهي بودا شدن براي از بين باردن سرشات اهريمناي و تقويات و
افزايش سرشت بودايي شما است.
سرشت بودايي يك نفر شَن است و اين خودش را بهصورت شفقت ،انديشيدن دربارهي ديگران قبال از عمال
كردن و توانايي تحمل سختي ،نشان ميدهد .سرشت اهريمني يك نفر بدجنسي است و آن بهصورت كشتن ،دزدي و
سرقت ،خودخواهي ،افکار شرارتآميز ،بذر ناسازگاري و اختالف را كاشتن ،برانگيختن دشاواري و زحمات باهوسايلهي
پخش كردن شايعات ،حسادت ،شرارت ،عصبانيت ،تنبلي ،رابطهي غيراخالقي با محارم و غيره آشکار ميشود.
سرشت عالم ،جن -شن -رن ،به روشهاي مختلف در سطوح مختلف آشکار ميشود .دو نوع مختلف مااده در
سطوح مشخصي از عالم نيز شکلهاي تجلي متفاوتي در سطوح مختلف دارناد .هرچاه ساطح پاائين باشاد ،مخالفات
متقابلِ چشمگير ،بيشتر و بنابراين تمايز بين خوب و بد بيشتر است .پرهيزكار ،پرهيزكارتر ميشود درحالي كه خبيث،
خبيثتر ميشود .سرشت دوگانه در همان شئ فيزيکي نيز بيشتر پيچيده و قابلتغيير ميشود .اين دقيقاً چيزي اسات
كه بودا به آن اشاره كرد زماني كه بيان كرد "هر چيزي سرشت بودايي دارد" .درحقيقت هر چيزي سرشات اهريمناي
نيز دارد.
بههرحال ،عالم توسط جن -شن -رن مشخص ميشود و همينطور هم اجتماع مردم عاادي .ايان دو ناوع از
ماده كه مورد بحث قرار دادم چيزي نيستند جز دو نوع مااده كاه از بااال تاا پاائين ،از ساطح ميکروساکپي تاا ساطح
ماكروسکپي ،تا اجتماع انساني وجود دارد و در موجودات زنده و ماده منعکس ميشود و ميتواند باعث سرشت دوگاناه
در آنها شود .اما موجودات و ماده از باال تا پائين تا اجتماع انساني از انواع بيشمار ماده از سطح ميکروسکپي تاا ساطح
ماكروسکپي تشکيل ميشوند.
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اگر بشر استانداردهاي اخالقي بشري را رعايت نکند ،اجتماع وارد هرجومرج غيرقابل كنترل ميشود ،با فجاايع
طبيعي و بالياي ساخت بشر .اگر يك تزكيهكننده از سرشت اهريمني خود طي تزكيه رهايي نياباد گوناگ او باهطاور
بدي درهموبرهم خواهد شد و او چيزي كسب نخواهد كرد يا اينكه راهي اهريمني را دنبال خواهد كرد.
لي هنگجي
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نمايش بسيار عظيم
تعداد زيادي از شاگردان درحال حاضر به كمال رسيده يا نزديك رسيدن به كمال هستند .باراي ياك انساان چاهقادر
پرشکوه است كه به كمال برسد! هيچ چيزي در اين جهان شگفت انگيزتر ،باشکوهتر يا عاليتر [از آن] نميتواند باشاد.
به همين دليل براي هر تزكيهكننده در دورهي تزكيه بايد شرايط جدي و دقيقي اعمال شود .عالوه بر اين ،صاعود باه
هر سطح باالتر توسط رسيدن به استانداردهاي آن سطوح بهطور استوار ،انجام ميپاذيرد .روي هام رفتاه مريادان در
تزكيهي دافا واجد شرايط هستند ،اما برخي از افراد نيز هستند كه همراه باا وابساتگيهااي مختلاف كاه آنهاا را رهاا
نکردهاند ،به صورت كورمال كورمال جلو ميروند .بهطور سطحي آنها نيز ميگويند دافا خوب است .اما درحقيقات آنهاا
تزكيه نميكنند .اين مخصوصاً وقتي بدين شکل است كه جو عمومي طوري است كه همه ميگويند دافا خوب اسات،
طوري كه همه -از طبقات باالي اجتماع تا افراد معمولي -بهخوبي دربارهي آن صحبت ميكنند .برخي حکومتها نياز
چيزهاي خوبي دربارهي آن ميگويند كه بهوسيلهي اجتماع تکرار ميشود .پس افراد صادق چه كسااني هساتند؟ چاه
كساني فقط صداهاي ديگران را تکرار ميكند؟ چه كسي آن را مورد تحسين و تمجيد قرار ميدهد درحاالي كاه واقعااً
آن را سست ميكند و به آن آسيب ميرساند؟ اگر وضعيت را در اجتماع انساني تغيير دهيم و جاو عماومي را بارعکس
كنيم ،پس بگذاريد ببينيم چه كسي هنوز ميگويد دافا خوب است و چه كسي فکرش را تغيير ميدهد .آيا از اين طريق
به ناگهان همه چيز كامالً آشکار نخواهد شد؟
از رويداد روزنامهي گوانگ مينگ تا هم اكنون ،هر مريد دافا نقشي را ايفا كرده است :برخي مصمم شادند باا
عزم راسخ تزكيه كنند ،برخي براي نيكنامي دافا ،بدون هيچ پرده پوشي با مسئوالن امور مکاتبه كردناد ،برخاي علياه
بيانصافي انجام شده بهوسيلهي گزارش غيرمسئوالنه ،زبان به اعتراض گشودند .اما افرادي نيز هستند كه درون خاود
را درميان شرايط دشوار تزكيه نکردهاند ،اما درگير فعاليتهاي تفرقاهافکناناه شادهاناد ،موقعيات فعلاي را پيچيادهتار
ميسازند .برخي حتي تزكيه را متوقف كردند ،از ترس اينكه شهرت و عالقهي شخصيشان صدمه خواهد ديد .با ايان
حال افراد ديگري شايعاتي را بدون در نظر گرفتن ثبات دافا منتشر كردند ،بدتر شدن عواملي كه به فا آسيب ميرساند.
شماري از افراد رابط كليدي در مناطق مختلف نياز وجاود داشاتند كاه باا عاادت ناساال ِم ماورد پاژوهش قارار دادن
گرايش هاي اجتماعي ،عادت توسعه يافته در طاول ساالهااي كشامکش سياساي ،وضاعيت دافاا را تحليال كردناد.
بهوسيلهي مرتبط كردن مشکالت جداگانهاي كه در مناطق مختلف بروز كرد ،نتيجهگيري كردند كاه بعضاي از اناواع
گرايشات درحال هويدا شدن بود و درنتيجه بهطور عمدي اين موضوع را به شااگردان منتقال كردناد .اگرچاه داليال
مختلفي براي اين وجود داشت ،آيا هيچ چيزي بهطور جديتري ميتوانست به فا آسيب برساند؟ حتاي بادتر ايانكاه،
عدهاي با ساختن شايعاتي با سرشت اهريمنيشان اغتشاش ايجاد كردند ،مثل اين كه وضعيت بهاندازهي كاافي آشافته
نبود.
دافا متعلق به جهان است و در تمام مسير به پائين تا اجتماع انساني نفوذ ميكند .هنگامي كه يك فا با چناين
عظمتي آموزش داده ميشود ،چگونه مي تواند هر چيزي خارج از نظم و ترتيب باشد؟ آيا چيزي كاه اتفااق افتااد ياك
آزمايش براي شينشينگ مريدان دافا نيست؟ تزكيه چيست؟ وقتي شما ميگوييد آن خوب اسات ،مان مايگاويم آن
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خوب است و هر كسي ميگويد آن خوب است ،چگونه ميتوانيد قلب يك شخص را ببينيد؟ فقط در لحظهي بحراناي
است كه ميتوانيم قلبش را ببينيم .اگر او وابستگيهاي بهخصوصي را از دست نداده باشد ،ممکن اسات حتاي جارأت
كند به يك بودا خيانت كند -آيا اين مشکل جزئي است؟ برخي از مردم ترسيدند .اما از چه چيازي ترسايدند؟ مريادان
من! آيا از من نشنيديد كه وقتي شخصي در تزكيهي مقام آرهات موفق شد بهخاطر اينكه در قلبش ترس را رشد داد،
او لغزيد؟ هر وابستگي بشري ،فرقي نميكند كه چيست ،بايد از بين برده شود .برخي از مريادان گفتناد" ،چاه چيازي
براي ترسيدن وجود دارد؟ حتي اگر سر من قطع شود ،بدن من هنوز آنجاا خواهاد نشسات ".وقتاي آنهاا را مقايساه
ميكنيد در يك نگاه واضح است كه چگونه آنها بهخوبي تزكيه ميكنند .البته ،برخي از افراد رابط كليدي باراي ايمناي
دافا نگران هستند و آن داستان ديگري است.
ما فقط مي خواهيم آن مريداني كه با پشتکار تزكيه نميكنند نقاط ضعف خود را ببينند ،آنهااييكاه مايلغزناد
آشکار شوند ،كساني كه از طريق ظاهري فريبنده به فا آسيب ميرسانند برمال شوند و افرادي را كاه مريادان راساتين
هستند ،قادر سازيم كه به كمال برسند.
لي هنگجي
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عمل تزكيه فعاليت سياسي نيست
برخي از شاگردان از اجتماع و امور سياسي ناراضي هستند؛ آنان با اين وابستگي قوي كه آن را رها نميكنند ،دافاي ما
را ياد ميگيرند .آنها حتي از دافاي ما براي درگير شدن در فعاليتهاي سياسي استفاده ميكنند -عملي بهوجود آمده از
ذهنيتي آلوده كه به بودا و فا بياحترامي ميكند .اگر آنها اين ذهنيت را رها نکنند ،قطعاً به كمال نخواهند رسيد.
در سخنرانيهايم مکرراً تأكيد كردهام كه شکل اجتماع انساني -فرقي نميكند چه نوع سيساتم اجتمااعي ياا
سياسي -توسط آسمان ازپيش تقدير و تعيين شده است .يك تزكيه كننده الزم ندارد در فکر امور دنياي بشاري باشاد،
چهرسد به درگير شدن در پيکارهاي سياسي .آيا چگونگي رفتار اجتماع با ما ،قلب تزكيهكنندگان را امتحان نميكند؟ ما
نبايد در فعاليتهاي سياسي درگير شويم.
شکل عمل تزكيهي دافاي ما چنين است .ما بر هيچ قدرت سياسي در داخل يا خارج از كشور تکياه نخاواهيم
كرد .آن افراد بانفوذ ،تزكيهكننده نيستند ،بنابراين قطعاً نميتوانند هيچگونه موقعيت مسئوليتي در دافاي ما را در دسات
بگيرند -چه اسمي ،چه واقعي.
مريدان من ،بايد به خاطر بسپاريد كه ما درحال انجام عمل تزكيهي واقعي هستيم! ما باياد موضاوعات ماردم
عادي در مورد شهرت ،منفعت و احساسات را رها كنيم .آيا شرايط يك سيستم اجتماعي هيچ ربطي به عمال تزكياهي
شما دارد؟ تنها بعد از آنكه تمام وابستگيهايتان را رها كردهايد و هيچكدام باقي نماندهاند ميتوانيد به كمال برسايد.
يك تزكيهكننده بهغير از انجام دادن كارهاي مربوط به شغلش بهخوبي ،به فعاليتهاي سياسي يا هر ناوعي از قادرت
سياسي عالقمند نخواهد بود؛ اگر اينطور نباشد ،او مطلقاً مريد من نيست.
ما قادر هستيم بگذاريم تزكيهكنندگان فا را كسب كنند و به دستيابي درست نائل شوند ،درست همانطور كاه
قادر هستيم به مردم بياموزيم در اجتماع مهربان باشند -اين براي ثبات اجتماع انساني خوب است .اماا دافاا باهخااطر
اجتماع انساني آموزش داده نميشود بلکه بهخاطر شما كه به كمال برسيد آموزش داده ميشود.
لي هنگجي
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يك شخص مسئول نيز يك تزكيهكننده است
اشخاص مسئول مراكز دستياري در مناطق مختلف افرادي هستند كه ميتوانند بدون شکايت ،سخت باراي دافاا كاار
كنند .اما بسياري از اين افراد ظاهراً نميتوانند با ديگران كنار بيايند و نميتوانند در كارشان همکاري كنند .اين مسائله
بهطور بدي چهرهي دافا را در اذهان مردم خدشهدار كرده است .برخي از من پرسيدهاند" ،آيا اين بهخاطر اين است كه
اين افراد از پس كار برنميآيند؟" ميگويم كه اين چيزي است كه يك فرد عادي اينگونه بياان خواهاد كارد .دليال
ن مراكز ،تزكيهكنندگاني هستيد كاه
بسيار مهم اين است كه شما ،بهعنوان هماهنگكنندگان و دستيارِ هماهنگكنندگا ِ
وابستگيهايي كه نميتوانيد رها كنيد نيز داريد و به محيطي براي رهايي از آنها احتياج داريد .اما زماني كه تنشهاايي
بين افرادي كه مسئول هستند بهوجود ميآيد معموالً از عذر و بهانهي "همکاري نکردن در كار" يا "كار كردن باراي
دافا" استفاده ميكنيد كه آن را كنار بزنيد ،بهجاي اينكه از اين فرصت خوب براي جستجوي درونتان استفاده كنيد و
خودتان را رشد دهيد .از آنجا كه وابستگيهايتان را رها نکرديد يا خودتان را رشد نداديد ،مشکل دوباره دفعاهي بعاد
روي خواهد داد .اين مسئله مطمئناً با كار شما براي دافا تداخل ايجاد خواهد كرد .آيا نميدانيد كه تنشها در بين افراد
مسئول توسط من نظم و ترتيب داده ميشوند براي اينكه خودتان را رشد دهيد .اما شما از كار كردنتاان باراي دافاا
استفاده ميكنيد كه وابستگيهايي را كه بايد پيرو آن رشد ميكرديد اما نکرديد پنهان كنيد .وقتاي مشاکالت آنقادر
جدي ميشوند كه نميتوانيد بر آنها غلبه كنيد ،در ذهنتان به من ناله ميكنيد .آيا ميدانيد من در آن زماان درباارهي
آن چگونه احساس ميكنم؟ اينطور نيست كه فقط بهدليل اينكه شما هماهنگكنندهي يك مركز هستيد و براي دافا
كار ميكنيد بتوانيد بدون رشد شينشينگتان به كمال برسايد .حتاي ياك شااگرد مايتواناد درک كناد كاه در هار
ناسازگاري و عدم توافق ،درحال رشد دادن شينشينگ خودش است -چرا هماهنگكنندهي يك مركز نميتواند؟ براي
اينكه رشد كنيد ،زماني كه مشکل بهوجود ميآيد قلبتان بايد برانگيخته شود؛ وگرنه اثر نخواهد داشات .كاار كاردن
براي دافا فرصت خوبي براي شما است كه شينشينگتان را رشد دهيد.
چرا اين مقاله را مخصوصاً براي شما نوشتم؟ بهخاطر اينكه هر عمل و هر گفتهي شما مساتقيماً شااگردان را
تحت تأثير قرار ميدهد .اگر در تزكيهي خودتان خوب عمل كنيد ،در گسترش فاا در ناحياهي محلاي خودتاان خاوب
عمل خواهيد كرد و شاگردان در تزكيهشان بهتر عمل خواهند كرد .اگر اين طور نباشد به فا آسايب خواهياد رسااند .از
آنجا كه شما برگزيدگانِ دافا در سطح مردم عادي هستيد ،نميتوانم بگذارم فقط كار كنيد بادون ايانكاه باه كماال
برسيد.
لي هنگجي
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عمل تزكيه چيست؟
وقتي كه از عمل تزكيه ياد ميشود ،بسياري از افراد باور دارند كه عمال تزكياه فقاط درباارهي انجاام دادن برخاي از
حركات ،نشستن در مديتيشن و يادگيري بعضي از وردها است كه ميتواند آنان را به خدايان يا بوداها تبديل كند يا باه
آنها اجازه دهد كه دائو را كسب كنند .درحقيقت اين عمل تزكيه نيست بلکه فقط تمارين كاردن باراي مهاارتهااي
دنيوي است.
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در مذهب ،بيشتر به تزكيه توجه ميشود و اين "تزكيهي رفتار" ناميده ميشود .پاس ايان شاکل ديگاري از
افراط است .يك راهب يا يك راهبه سخت ميكوشد كه متون مقدس را بهطور موزون و مکرر بخواند و او دانش ياك
فرد از متون مقدس را وسيلهاي براي رسيدن به كمال در نظر ميگيرد .درحقيقت زماني كه بودا شااكياموني ،مسايح و
الئوذي در دنيا بودند ،در كل هيچ متني موجود نبود -تنها تزكيهي واقعي وجود داشات .آنچاه كاه اساتادان محتارم
آموزش دادند براي راهنمايي عمل تزكيه بود .بعداً مريدان كلمات آنان را به خاطر آوردند ،آنهاا را باه شاکل كتااب در
آوردند و متون مقدس ناميدند .آنها بهتدريج شروع به مطالعهي فلسفهي بوديست يا تئاوري دارماا كردناد .بار خاالف
آنچه كه در ايام آن استادان محترم پيش رفت -هنگامي كه مردم بهطور واقعي عمل تزكياه را انجاام مايدادناد و از
تعاليم آنها بهعنوان راهنماي تزكيهشان استفاده ميكردند -اين افراد بهجاي آن ،مطالعاهي داناش و متاون ماذهبي را
بهعنوان عمل تزكيه پنداشتهاند.
اين يك درس از تاريخ است ،مريداني كه در فالون دافا عمل تزكيه را انجام ميدهند بايد بهخاطر داشته باشند
كه مطلقاً نبايد فا را فقط بهعنوان دانش آكادميك افراد عادي يا بهعنوان چيزي براي مطالعهي راهبان در نظر بگيريد،
بلکه بايد آن را براي عمل تزكيهي واقعي در نظر بگيريد .چرا به شما مي گاويم كاه جاوآن فاالون را مطالعاه كنياد،
بخوانيد و از بر كنيد؟ براي اينكه تزكيهي شما را هدايت كند! در مورد افرادي كه فقط تمرينها را انجام ميدهند اماا
فا را مطالعه نميكنند ،بههر جهت آنها مريدان دافا نيستند .فقط هنگامي اين ميتواند عمل تزكيهي واقعي ناميده شود
كه فا را مطالعه كنيد و عالوه بر وسيلهي رسيدن به كمال -تمرينها ،قلب و ذهنتان را تزكياه كنياد و درحاالي كاه
شينشينگ خود را رشد ميدهيد و سطحتان را تعالي ميبخشيد ،واقعاً خودتان را بهطور بنيادي تغيير دهيد.
لي هنگجي
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دافا براي هميشه مانند الماس خالص خواهد بود
مذهب نميتواند با فعاليتهاي سياسي آميخته شود ،يا اينكه فکر و ذهن رهبرش ناچار با امور دنيوي مشغول خواهاد
شد .با پرداختن به تعريف ظاهري براي آموزش قلب مردم كه خوب باشد و هادايت كاردن ماردم باراي برگشات باه
سرزمين پاک ،قلب اين افراد ملزم به اهريمني و ريا كاربودن است؛ آنچه كه آنان در طلب آن هستند مطمئناً شهرت و
نفع شخصي است .قدرت چيزي است كه مردم عادي در تمناي آن هستند درحالي كه شهرت يك ماانع بازرگ باراي
رسيدن به كمال است .اين فرد مجبور ميشود بهتدريج رهبر يك مذهب اهريمني شود .زيرا هدف ماذهب ايان اسات
كه به مردم بياموزد خوب باشند بهطوري كه بتوانند درنهايت به بهشت آسماني رجعت كنند ،اصولي كه آن مايآماوزد
بايد باالتر از اصول در اجتماع انساني باشد .اگر آنها در امور سياسي در دنياي انساني اِعمال شوند ،اين جديترين فساد
اصول آسماني است .چگونه خدايان و بوداها ميتوانند توسط وابستگيهاي بشريِ درگيرشادن در موضاوعات سياسايِ
كثيف و پيکارهاي قدرتِ اجتماع بشري[ ،به كاري] واداشته شوند .اين چيزي است كه يك موجود انسااني زمااني كاه
توسط سرشت اهريمنياش واداشته ميشود ،انجام ميدهد .چنين مذهبي مجبور ميشود كه توسط حکوماتهاا باراي
درگيرشدن در خشونت و دستزدن به جنگهاي مذهبي استفاده شود ،بدين طريق يك مذهبِ اهريمني ميشاود كاه
به بشريت آسيب ميرساند.
جايز شمردن "تمام مردم مذهب را تمرين كنند" نيز مناسب نخواهد بود .اوالً ،اين بهراحتي مايتواناد تعااليم
مذهبي را تغيير دهد و آنها را تا حد تئوريهاي اجتماع افراد عادي تنزل دهد .ثانياً ،مذهب بهراحتي ميتواناد باه ياك
ابزار سياسي تبديل شود كه چهرهي فاي بودا را خدشهدار خواهد كرد .ثالثاً ،رهبران مذهبي سياستمداران خواهند شاد
و اين باعث ميشود كه مذهب خاتمه يابد ،بدين طريق به مذهبي اهريمني تبديل شود.
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فالون دافا يك مذهب نيست ،اما نسلهاي بعدي آن را بهعنوان يك مذهب درنظر خواهند گرفت .آن بهمنظور
عمل تزكيه به موجودات انساني آموزش داده ميشود ،بهجاي اينكه يك مذهب را تأسيس كند .تعداد زياادي از افاراد
ميتوانند باشند كه دافا را ياد بگيرند اما اجازه داده نميشود كه تمام شهروندان يك مليت را به مريدان مذهبي تباديل
كرد و همه را وادار كرد كه در فعاليتهاي يكنواخت عمل تزكيه شركت كنند .عمل تزكيهي دافاا هميشاه داوطلباناه
است .هرگز كسي را مجبور نکنيد كه در عمل تزكيه شركت كند.
در هيچ زماني در آينده ،امکان ندارد دافا براي هر يك از موضوعاتِ سياساي ماورد اساتفاده قارار گيارد .دافاا
ميتواند باعث شود قلب مردم خوب شود ،بنابراين به جامعه ثبات ميبخشد .اما آن بههيچ وجه بهمنظور حفاظ كاردن
چيزهاي اجتماع انساني آموزش داده نميشود .مريدان ،به خاطر داشته باشيد كه فرقي نميكند در آينده چه مقدار فشار
از طرف نيروهاي سياسي و قدرتهاي ديگر ممکن است وجود داشته باشد ،دافا هرگز نمايتواناد توساط قادرتهااي
سياسي مورد استفاده قرار گيرد.
هرگز در فعاليتهاي سياسي درگير نشويد و در امور حکومت نيز دخالت نکنيد .بهطاور واقعاي تزكياه كنياد و
نيكخواه و مهربان شويد .دافا را مانند الماس ،خالص ،بدون تغيير و تباهيناپذير نگاه داريد و آن بادين طرياق تاا اباد
وجود خواهد داشت.
لي هنگجي
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فهم بيشتر
موضوع سرشت بودايي و سرشت اهريمن را بيشتر از اين نميتوانم بهطور آشکار توضيح دهم .امتحانهاا باراي شاما
كه در آنها قبول شويد درحقيقت براي از بين بردن سرشت اهريمني شما است .با اين وجود ،گاه و بيگاه از بهانههااي
مختلف يا خود دافا براي پنهان كردن آن استفاده كردهايد و درحالي كه فرصتها را مکرراً از دست ميدهيد ،نتوانستيد
شينشينگ خود را رشد دهيد.
آيا پي ميبريد تا هنگامي كه يك تزكيهكننده هستيد ،در هر محيطي يا تحت هر شرايطي ،از هر دشاواري ياا
چيزهاي ناخوشايند كه با آن مواجه ميشويد -حتي اگر شامل كار براي دافا باشد يا مهم نيست فکر ميكنياد چاهقادر
خوب و مقدس هستند -براي از بين بردن وابستگيهاي شما و نشان دادن سرشت اهريمنيتان اساتفاده خاواهم كارد
بهطوري كه آن بتواند از بين برده شود ،براي اينكه پيشرفت و بهبود شما مهمترين چيز است.
اگر قادر باشيد به اين طريق در رشد خودتان موفق شويد ،هر چيز كه بعد از آن انجام ميدهيد ،با قلبي خالص،
بهترين و مقدسترين خواهد بود.
لي هنگجي
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نصيحت هشدار آميز
از زماني كه آموزش دافا را شروع كردم ،چهار سال گذشته است .شاينشاينگ و ساطح قلماروي برخاي از شااگردان
بهآرامي رشد كرده است؛ آنها در درک و فهمشان از من و دافا در مرحلهي بينشي باقي ميمانند ،هميشه براي تغييرات
در بدنهايشان و براي ظهور تواناييهاي فوق طبيعي نسبت به من سپاسگزار و متشکر هستند -آن يك ذهنيت فرد
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عادي است .اگر نخواهيد حالت بشريتان را تغيير دهيد و بهطور عقالني و منطقي به فهمي واقعي از دافا ارتقاء يابياد،
فرصت را از دست خواهيد داد .اگر منطق بشري را كه بهعناوا ن ياك فارد عاادي در طاول هازاران ساال در اعمااق
وجودتان شکل دادهايد تغيير ندهيد ،قادر نخواهيد بود اين پوساتهي ساطحي بشاري را شکساته و باه كماال برسايد.
نميتوانيد هميشه روي من حساب كنيد كه كارما را براي شما از بين ببرم درحالي كه موفق نميشويد بهطور واقعي در
فهم فا پيشرفت كنيد و به فراتر از عقايد و فهم بشري صعود كنياد .روشهااي فکار كاردنتاان ،درک و فهامتاان و
سپاسگزاريتان نسبت به من و دافا محصول تفکر انسان عادي است .اما آنچه كه من باه شاما آماوزش مايدهام،
درحقيقت اين است كه وراي انسانهاي عادي به يك درک و فهم عقالني و واقعي از دافا برسيد.
در عمل تزكيه ،بهطور واقعي و استوار با اتکا به خودتان ،درحال پيشرفت نيستيد ،چيزي كه مايتواناد باعاث
تغييرات درونيِ بزرگ و اساسي شود .برعکس ،بر قدرت من تکيه ميكنيد و از عوامل قدرتمند بيروني استفاده ميكنيد.
اين هرگز نميتواند سرشت بشري شما را به سرشت بودايي تبديل كند .اگر هار ياك از شاما بتوانياد فاا را از اعمااق
ذهنتان درک كنيد ،آن بهطور واقعي تجلي فا ،كه قدرتش هيچ حد و مرزي نميشناسد خواهد بود -ظهور مجدد فااي
عظيم بودا در دنياي بشري!
لي هنگجي
 01سپتامبر0996 ،

دافا هرگز نمي تواند دزدي ادبي شود
مريدانم! بارها گفتهام كه آشکار كردن دافا براي موجودات انساني ،درحال حاضر بزرگترين رحمت نسبت به آنها است.
اين چيزي بيسابقه در ميلياردها سال است! اما برخي از افراد بهسادگي نميتوانند پيببرناد كاه باياد باراي آن ارزش
زيادي قائل شوند .افراد ديگري هستند كه حتي ميخواهند فا يا تمرينها را تغيير دهناد و از آنهاا چيازي بساازند كاه
متعلق به آنها ،قوميت يا مليتشان باشد .دربارهي اين بينديشيد :شما فکر ميكنيد كه اين بهدليل عالقهي شخصي كه
به آن وابسته هستيد يا عاليق مليتتان و غيره ،خوب است -اين يك ذهنيت انسان عاادي اسات .اگار باا چيزهااي
اجتماع عادي بشري سر و كار داشتيد اين صحيح ميبود ،اما اين چيزي از انسانهاي عادي نيست! فا براي مليت شما
آموزش داده نميشود .اين دافاي عالم است ،فاي اساسي بودا! اين به انسانها داده شده اسات باراي ايانكاه آنهاا را
نجات دهد .اما شما فاي به اين بزرگي را تغيير مي دهيد...؟ تغيير دادن فقط يك ذره از آن همين حاال هم ياك گنااه
عظيم است .مطمئن باشيد كه صرفاً بهدليل وابستگيهايتان به اجتماع عادي بشري ،هرگز افکار شارارتآمياز خلاق
نکنيد! اين بينهايت خطرناک است!
آيا متوجه نشديد كه در سالهاي اخير برخي از شاگردان ناگهان مردند؟ برخي از آنها دقيقاً باهخااطر ايانكاه
چنين كارهايي را انجام دادند مردند .فکر نکنيد كه استاد شما ممکن است كاري براي شما انجام دهد .بايد بدانياد كاه
خدايانِ محافظِ فاي بيشماري در سطوح مختلف وجود دارند كه مأموريت آنها محافظت از فا اسات .عاالوه بار ايان،
شياطين نيز از شما غفلت نميكنند! بهخاطر اينكه در فاي راستين عمل تزكيه را انجام ميدهيد است كاه از كارماايي
كه در زندگيهاي گذشته مديون بوديد رهايي پيدا كرديد .يك بار كه به سطح يك شخص عادي تنزل پيدا كنيد ،هيچ
كسي شما را محافظت نخواهد كرد و شياطين نيز زندگي شما را خواهند گرفت .حتي بيفايده است كاه در جساتجوي
محافظت از طرف ساير بوداها ،دائوها و خدايان باشيد ،چراكه آنها شخصي را كه به فا آسيب برساند محافظت نخواهند
كرد .بيشتر اينكه ،كارماي شما به بدنتان باز خواهد گشت.
مشکل است عمل تزكيه را انجام داد ،اما بسيار آسان است كه سقوط كرد .زماني كه شخصي در يك امتحاان
شکست ميخورد يا نميتواند يك وابستگي بشري قوي را رها كند ،ممکن است تغيير عقيده دهد يا به سمت مخاالف
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برود .درسهاي بسيار زيادي در تاريخ وجود دارند .فقط پس از سقوط به پائين ،شاخص شاروع باه افساوس خاوردن
خواهد كرد ،اما آن موقع ديگر خيلي دير است.
لي هنگجي
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روشنبيني چيست؟
روشنبيني ،بيداري خرد نيز ناميده ميشود .در دافاي ما گشودن گونگ ناميده ميشود؛ يعني شخص از طريق تزكياه
به كمال رسيده ،كل دورهي تزكيه را تمام كرده و در شرف رفتن به بهشت آسماني است.
حالت شخص بعد از اينكه به روشنبيني رسيده چگونه است؟ شخصي كه در تزكيهي بودا شدن موفاق شاده
است يك بودا خواهد شد؛ شخصي كه در تزكيهي بوديساتوا شدن موفق شده اسات ياك باوديسااتوا خواهاد شاد؛
شخصي كه در تزكيهي مقام آرهات موفق شده است يك آرهات خواهد شد؛ شخصي كه دائو را تزكيه ميكند ،دائاو را
بهدست خواهد آورد و شخصي كه در تزكيهي خدا شدن موفق شده است ،همانگاه يك خادا خواهاد شاد .باه دليال
اينكه برخي از افراد روشنبين پس از رسيدن به كمال هناوز كااري باراي انجاام دادن در اجتمااع ماردم عاادي ياا
خواستهايي براي به پايان رساندن آنها دارند ،احتياج دارند كه براي مدتي در بين مردم عادي زندگي كنند .اما آنگونه
زندگي كردن بين مردم عادي براي آنها سخت است .زيرا از نظر قلماروي فکرشاان باا ماردم عاادي بسايار متفااوت
هستند ،ميتوانند بهطور واضح تمام افکار بد در ذهن مردم عادي شامل وابستگيهااي قاوي ،خودخاواهي ،آلاودگي و
حقهبازيشان عليه ديگران را تشخيص دهند .همچنين ميتوانند بهطور همزمان كوچكترين فعاليت ذهن هزاران نفار
را تشخيص دهند .عالوه بر اين ،كارما و ويروسها همه جا در اجتماع مردم عادي وجود دارند .همچناين چيزهااي باد
ديگري بهصورت شناور در هوا وجود دارند كه براي موجودات بشري ناشناخته است .آنها ميتوانند تمام ايان چيزهاا را
بهروشني ببينند .كارما در اجتماعِ انسانيِ فعليِ آخرين ويراني ،عظيم است .مردم درحاالي كاه نفاس مايكشاند مقادار
زيادي كارما ،ويروسها و گازهاي سمي را فرو ميبرند .واقعاً براي آنها مشکل است كه در ايان دنيااي انساان عاادي
بمانند.
پس آنان شبيه چه هستند؟ اين چيزي است كه شاگرداني كه به اين موضوع وابسته هستند سعي ميكنند كاه
از آن سر درآورند .سعي نکنيد از اينكه آيا اين شخص به نظر ميرسد كه روشنبين شده ياا آن شاخص مثال كساي
است كه به كمال رسيده ،سر در بياوريد .بايد ذهنتان را صرف اين كنيد كه با سختكوشي و باهطاور واقعاي ،تزكياه
كنيد و زودتر به كمال برسيد .چرا به ديگران نگاه ميكنيد؟ درحقيقت افرادي كه به روشنبيني رسيدهاند اغلب مريداني
هستند كه خودنمايي نميكنند بلکه بهآرامي و بهطور واقعي تزكيه ميكنند .آنها در سنين متفاوت هستند و متفااوت از
مردم عادي به نظر نميآيند .به احتمال خيلي زياد توجه زيادي را به خود جلب نميكنند .اگر چه آناان هماهي تباديل
قدرتهاي خدايي را دارا هستند ،اما پيميبرند كه موجودات انساني واقعاً موجودات سطح پائين و بسايار كاوچکي باه
نظر ميرسند كه شايستگي آن را ندارند كه اين چيزها را به آنها نشان داد .عالوه بر اين ،اگر مايشاد كاه موجاودات
انساني اين چيزها را ببينند ،برداشتهاي انساني پيشپاافتادهي گوناگوني را رشد ميدادند ،با آنها با وابساتگي انسااني
اشتياق برخورد ميكردند؛ اشخاص روشنبين نميتوانند اين را تحمل كنند .براي مردم مشکل است بفهمند كه در آن،
اهميتِ واقعيِ معنيِ درونيِ قدرتهاي خدايي فاي بودا قرار دارد.
درحال حاضر برخي از شاگرداني كه به خيلي چيزها بهجز كوشا بودن در تزكياه اهميات مايدهناد ،هماه جاا
به دنبال افرادي كه روشنبين شدهاند و مانند آن ميگردند .همه دربارهي اين بينديشيد :اشاخاص روشانباين درحاال
حاضر بودا هستند و هر چيزي را كه يك بودا بايد داشته باشد دارا هستند ،چگونه ميتوانند همينطوري به مردم اجازه
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دهند كه دربارهي آنها بدانند؟ چگونه انسانها ميتوانند دربارهي بوداها بدانند؟ هنگامي كه همه جا در جستجوي آنهاا
هستيد ،وابستگيهايتان ،رقابت ،كنجکاوي ،ميل به خودنمايي و فضول بودنتان تركيب شده باا وابساتگيِ در طلاب
بودن ،همزمان مخل تزكيهي آرام شاگردان ميشود .بنابراين آيا ميدانيد آنها دربارهي اين موضاوع چگوناه احسااس
ميكنند؟ هر رفتار يا فکرِ از روي قصد انسان باعث ناراحتي آنها ميشود!
بهخاطر اينكه برخي از شاگردان از بُعدهاي خيلي بااليي براي بهدست آوردن فا آمدهاند ،خيلي زود روشنباين
خواهند شد .دو سال زمان براي تزكيه كه ذكر كردم براي اين مريدان بود .اما همهي مريدان دافاي ما واقعاً پيشارفت
سريعي در تزكيهي واقعي دارند .بسياري از آنها بهزودي روشنبين خواهند شد كه سابقاً وراي تصور تزكيهكنندگان بود.
اميدوارم همه ذهنشان را آرام نگه دارند و با پيگيري بهطور پيوسته پيشرفت كنند .همانطور كه هر شخصي به كمال
ميرسد ،هر يك را خواهم پذيرفت و نجات خواهم داد.
لي هنگجي
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بازسازي بشريت
واقعيتِ شناخته شده توسط موجودات انساني ،تصورِ باطلِ ايجاد شدهاي بهوسيلهي برداشت جاهالنه از پيشرفت تااريخ
و بهوسيلهي علوم تجربي است .آن تجليِ حقيقيِ واقعيتِ بزرگ درون عالم نيست .بهعاالوه ،واقعياتِ راساتين ،ملازم
است موجب علمي جديد و درک و فهمي جديد شود .قوانين و اصول عالم دوباره در دنياي انساني ظاهر خواهند شد.
خودخواهي ،حرص و طمع ،حماقت و جهالت انساني با خوبي فطري در سرشت انساان درآميختاه مايشاود و
انسانها ناآگاهانه درحال ايجاد هر چيزي هستند كه مجبور خواهند بود تحمل كنند؛ اين درحال حاضر درحال بلعيادن
جامعه است .مشکالت اجتماعي بيشماري از انواع گوناگون درحال ظاهر شدن در دنيا هستند و بحرانها هماه جاا در
كمين هستند .اما انسانها نميدانند كه علل را درون سرشت خودشان پيدا كنند .بعد از فساد اخالقيات ،انسانهاا قاادر
نيستند ببينند كه قلب وحشتناک بشري ريشهي زهرآلود مشکالت اجتماعي است و بنابراين هميشه بهطور احمقاناهاي
سعي ميكنند كه راه چاره را در پديدههاي اجتماعي پيدا كنند.
در نتيجه ،انسانها هرگز پي نميبرند كه تمام بهاصطالح "راههاي چاره" كه براي خود ايجاد ميكنناد دقيقااً
خودشان را مسدود ميكند .حتي راههاي چارهي كمتري به خودي خاود وجاود دارد و مشاکالت جديادي كاه ناشاي
ميشوند حتي بدتر هستند .بنابراين انسانها با مشقت فراوان مجدداً فضاي باريکي پيدا مايكنناد و اقادامات جديادي
بهعمل ميآورند كه بهوسيلهي آن ،اين يك ذره فضاي باقي مانده را باز هم ميبندند .همانطور كه اين در طول ياك
دورهي زماني خودش را تکرار ميكند ،اميدي باقي نميماند و آنها نه مايتوانناد ديگار راه چاارهاي پيادا كنناد و ناه
ميتوانند حقيقتِ وراي فضاي محصور را ببينند .انسانها شروع ميكنند به عذاب كشيدن از تمام چيزهاايي كاه باراي
خودشان ايجاد كردند .اين آخرين راه است كه در آن ،كائنات موجودات را از بين ميبرد.
سرور بوداها كه رحمتش بياندازه عظيم است فاي بودا را براي موجودات انساني بهجاي گذاشاته اسات .عاالم
درحال بخشش فرصت ديگري به انسانها است ،اجازه ميدهد فاي عظيم بودا يكبار ديگر واقعيات حقيقاي عاالم را
براي انسانها فاش كند تا تمام پليدي و جهالت را بزدايد و از زباان بشاري باراي دوبااره باهدسات آوردن تابنااكي و
درخشندگياش استفاده كند .باشد كه آن را گرامي بداريد! فاي بودا درست مقابل شما است.
لي هنگجي
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انحطاط
بدرفتاري روحانيون سوگند خلوصي را كه خوردهاند كامالً نقض ميكند ،باعث ميشود واگذار كردن مسائوليت توساط
خدا حتي يك ريال هم ارزش نداشته باشد و انسانها و خدايان را متحير ميكند .افراد خوشقلب آنان را بهعنوان تنهاا
افرادي كه ميتوانند براي نجات به آنها تکيه كنند در نظر خواهند گرفت .نااميدي و دلسردي بهطور فزايندهاي باعاث
بياعتقادي مردم به مذهب شده است و در پايان ،مردم به طور كامل ايمان به خدا را از دست داده ،بدين طريق بادون
ترديد و دودلي هر نوع كار بدي را انجام ميدهند .اين موضوع تا اين حد رشد كرده كه امروزه مردم بهطور كامال باه
افراد منحرفي كه جوش و خروش و هياهوي اهريمني را از خود بروز ميدهند تبديل شدهاند و اين باعث شده است كه
تمام خدايان بهطور كامل اعتمادشان را به انسان از دست بدهند .اين يکي از داليل اصلي اين است كاه چارا خادايان
ديگر مراقب موجودات انساني نيستند.
لي هنگجي
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كوتاهي نداشتن در سرشت بودايي
در آموزش فا بارها ذكر كردهام كه پيدايش متون مقدس در بوديسم شاكياموني و در دورهي پايان دارما عمدتاً به ايان
دليل صورت گرفت كه برخي از افراد كلمات و درک و فهم خودشان را به دارما اضافه كردند -اين بازرگتارين درس
در تاريخ است .با اين وجود برخي از مريدان صرفاً از رها كردن وابستگيهاي انسان معمولي امتناع ميكنناد .باا ماورد
استف اده قرار گرفته شدن توساط سرشات اهريمناي وابساته باودن باه خودنماايي و باهنماايش گذاشاتن فصااحت و
استعدادهاي ادبيشان بهطور ناآگاهانه به فا آسيب ميرسانند.
اخيراً ،هنگاميكه شاگردان بعد از عميق كردن درک و فهم خود در تزكيهشان ،در تباادل تجرباههاايشاان از
نقاط ضعف گذشتهي خود صحبت ميكنند ،عدهاي از مردم آن را "بيرون ريختن آب آلوده" ناميادهاناد .ايان باهطاور
كامل محتواي عمل تزكيه را عوض كرده است .عمل تزكيه مقدس است و چيازي مثال بررساي خاود و پشايماني و
ندامت يك فرد عادي نيست .مريدان! شما نبايد همينطوري يك اصطالح ذكر شده يا استفاده شده توسط هركسي را
بپذيريد .آيا اين اضافه كردن چيزي انساني به دافا نيست؟
سال گذشته پس از اينكه مركاز دساتياري پکان آن چهاار عباارت را مطارح كارد ،مخصوصااً ياك مقالاه،
"تصحيح" ،براي آن نوشتم .بايد جدي گرفته شود .البته هنوز هم برخي اصطالحات نامناسب ديگار وجاود دارناد كاه
پخش ميشوند .بايد دربارهي اين بينديشيد :اگر يك كلمه امروز و كلمهي ديگري پس فردا اضاافه شاود ،باا گذشات
زمان ،مريدان نسل بعد قادر نخواهند بود كه بگويند كلمات مال چه كسي است و بهتدريج دافا تغيير خواهد كرد.
اين موضوع بايد براي شما روشن باشد كه شکل عمل تزكيهاي كه براي شما بهجاي ميگذارم هرگز نميتواند
تغيير داده شود .كاري كه من انجام نميدهم انجام ندهيد و از چيزي كه من استفاده نميكنم استفاده نکنيد .در تزكياه
بايد چيزها را همان طوري كه من ميگويم بگوييد .توجه كنيد! تغيير غيرعمدي و ندانستهي فاي بودا بهطور مشابه به
آن آسيب ميرساند!
همچنين ميخواهم به شما بگويم كه سرشت شما در گذشته واقعاً براساس خودپرساتي و خودخاواهي باود .از
حاال به بعد هر آنچه كه انجام ميدهيد ،اول بايد ديگران را در نظر بگيريد تا اينكه روشبيني درستِ ازخودگذشاتگي
و نوعدوستي را كسب كنيد .بنابراين از حاال به بعد هر آنچه كه انجام ميدهياد ياا هار آنچاه كاه مايگويياد ،باياد
ديگران -يا حتي نسلهاي آينده -را همراه با ثبات هميشگي دافا در نظر بگيريد.
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لي هنگجي
 01فوريه0997 ،

خوش فکري
زمان آن است كه در مورد روشهاي جاري بهكار برده شاده توساط هماهناگكننادگان مراكاز دساتياري در منااطق
مختلف مطالبي را بيان كنم .اين صحيح است كه شرايط و درخواستهاي انجمن تحقيق را اجرا كنيد ،اماا باياد روش
انجام آن را مورد توجه قرار دهيد .اغلب ميگويم اگر همهي آنچه كه شخص بخواهد ،خير و سعادت ديگران باشاد و
اگر اين بدون كوچكترين انگيزهي شخصي يا درک و فهم شخصي باشد ،هر چه كاه او بگوياد شانونده را باه گرياه
خواهد انداخت .من نه تنها دافا را به شما آموخته ام بلکه رفتار و كردار خودم را نيز براي شما بهجاي گذاشتهام .درحالي
كه كار ميكنيد ،لحن صداي شما ،خوش قلبيتان و استدالل شما ميتواند قلب يك شخص را تغيير دهاد ،درصاورتي
كه دستوردادنها هرگز نميتوانند .اگر ديگران از عمق وجودشان بهطور كامل متقاعد نشوند بلکه فقط بهطور ظااهري
اطاعت كنند ،زماني كه هيچ كسي در اطراف آنها نيست كه ببيند ،هنوز برطبق خواست خودشان رفتار خواهند كرد.
هر كاري در دافا به اين منظور است كه مردم فا را كسب كنند و مريدان خودشان را رشد دهند .هر چيزي غير
از اين دو نکته بيمعني است .بنابراين تمام فعاليتها بايد برطبق شرايط محلي و اوضاع شاگردان سازماندهاي شاود،
بهجاي اينكه مطلق ساخته شوند .حتي يادگرفتن دافا اختياري است چه رسد به ساازماندهاي فعالياتهاا! درحقيقات
شخصِ مسئول يك مركز اول از همه يك رهبر در مطالعه كردن فا است .اگر ياك شاخص خاودش فاا را باهخاوبي
مطالعه نکند ،در كارش بهخوبي عمل نخواهد كرد .كنفرانسهاي تبادل تجربههاي سازماندهاي شاده توساط مراكاز
دستياري در مناطق مختلف ،هرگز نبايد به كنفرانسهاي خودنکوهش گري تبديل شاود .چناين كنفارانسهااي فااي
پرشکوهي براي تبادل تجربههاي تزكيه در دافا ،نبايد به كنفرانسهاي نمايشاي باراي بارمال كاردن جنباهي تيارهي
اجتماع تبديل شود ،چه رسد به اينكه شاگردان را مجبور كنيد نقاط ضعفي را كه وقتي افاراد عاادي بودناد داشاتند و
كارهاي اشتباهي را كه در آن زمان مرتکب شدند فاش كنند؛ از اين طريق اثرات منفي و جدي تحميل خواهيد كارد و
به نيكنامي دافا آسيب خواهيد رساند .شما بايد در مورد اينكه چه كاري بايد انجام دهيد و چه كاري نبايد انجام دهيد
روشن باشيد .اين عمل تزكيهي پرابهت است .كنفرانسهاي تبادل تجربه به نيت رشد شاگردان و ترويج دافا است ،ناه
براي تبليغ كردن اينكه چگونه شاگردان ما سابقاً بد بودند .آنها براي صحبت كردن دربارهي انجام عمل تزكيهي دافاا
است نه بيرون ريختن بهاصطالح "آب آلوده"! كاري كه براي دافا انجام ميدهيد با عمال تزكياهي شاما غيرمارتبط
نيست .عواملي كه براي رشد شينشينگ شما هستند هرجايي در كارتان ظاهر ميشوند .شما ناهتنهاا باياد كارتاان را
انجام دهيد ،بلکه بايد به كمال نيز برسيد .ميدانم كه اندكي از شما بهندرت كتابهاا را مايخوانياد ياا فاا را مطالعاه
ميكنيد و خودتان را برطبق چندين مقالهاي كه برايتان نوشتم كه شما دستنوشتهها مينامياد ،ماورد بررساي قارار
نميدهيد" .دستنوشتهها" چيستند؟ آنها فقط مقاالتي هستند براي اينكه مکرراً خوانده شوند .آيا آنها را مايخوانياد؟
اگر فا را بيشتر مطالعه كنيد در كارتان بد عمل نخواهيد كرد .نقاط ضعفتان را متذكر شدم باراي ايانكاه دافاا را در
مسيري سالمتر ،با مشکالت كمتري رشد دهيد .درحقيقت دافا درحال غني كردن بصيرت و بينش شما و خلق نخباه و
سرآمد دافا نيز هست.
لي هنگجي
 01ژوئن 0997 ،در هنگ كنگ
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براي هميشه به خاطر داشته باشيد
اجتماع دافا:
پيشنهاد ميكنم هر مريد بالفاصله ،بيدرنگ ،هر چيزي را كه بهطور علني منتشر نکردم ،بلکه بدون مجوز در
گردش است از بين ببرد ،از قبيل سخنانم كه از چنگدِ ارائه شد؛ چيزهايي دربارهي تواناييهايي فاوقطبيعاي كاه ياك
تمرينكننده از پکن بحث كرد؛ صحبت هماهنگكنندهي مركز دستياري در داليان؛ داستان غاار از هماهناگكننادهي
مركز دستياري گوييجو و ديگر صحبتها ،چه رسد به صحبتهاي گفته شده باهوسايلهي افاراد مسائول در منااطق
مختلف؛ آنچه كه توسط شاگردان بعد از ديدن من گفته شد ،سخنان گفته شده توسط افراد مسائول انجمان تحقياق
دافا و مانند آن ،به اضافهي متنها ،چيزهاي ضبطشده ،نوارهاي ويدئويي و غيره كه از روي سخنانم بدون اجاازه روي
كاغذ پياده شده است .تمام اينها بايد بيدرنگ از بين برده شوند و بدون توجه به عذر و بهانه نميتوانناد نگاه داشاته
شوند" .محافظت از فا" چيست؟ اين به تمام معني محافظت از دافا و آزمايشي براي شما است كه آيا ميتوانيد آنچاه
را كه به شما ميگويم دنبال كنيد و آيا بهطور واقعي مريدان من هستيد! بگذاريد يكباار ديگار باه هماه بگاويم كاه
دارماي آموزش داده شده توسط بودا شاكياموني به اين طريق خراب شد .اين يك درس در تاريخ است .از حاال به بعاد
هيچ كسي نبايد بهصورت صوتي يا ويدئويي صحبت هاي ارائه شده توسط هريك از افراد مسئول در مناطق مختلف يا
بهوسيلهي هريك از مريدان را ضبط كند .چه رسد به اينكه به صورت نوشته تبديل و ويرايش شوند يا باراي خوانادن
مردم در اطراف پخش شوند .اين يك مشکل هيچ شخص بهخصوصي نيست و باراي محکاوم كاردن هايچ شاخص
بهخصوصي نيز نيست؛ بلکه اين اصالح كردن فا است .بهخاطر داشته باشيد .بهاستثناي كنفرانسهاي تبادل تجرباهي
شاگردان دافا براي مطالعهي فا و فعاليتهاي سازماندهي شده توسط مراكز دستياري اصلي با تأيياد انجمان تحقياق،
هر چيزي كه متعلق به دافا نيست اما درحال پخش شدن در دافا است به دافا آسيب خواهد رساند.
لي هنگجي
 01ژوئن0997 ،

ضربهاي شديد
براي اينكه براي بيشتر افراد آسان شود كه عمل تزكيه را انجام دهند ،درحال حاضر دافا عمدتاً شکل عمل تزكيه در
اجتماع مردم عادي را انتخاب كرده است؛ تمرينكنندگان در محيط كارشان و محيطهاي ديگر افراد عادي ،خودشان را
تعديل و آبديده ميكنند .فقط راهبها و راهبهها احتياج دارند كه در اطراف بگردند .اما درحال حاضر برخي از افراد باه
تمام نقاط كشور سفر ميكنند و خود را مريدان دافا مينامند .بدون دليل در خانهي مريدان دافا زندگي ميكنند درحالي
كه ميخورند ،ميآشامند ،برميدارند و چيزهايي را درخواست ميكنند .كالهبرداري ميكنند و بلوف ميزنند و با استفاده
از سرشت مهربان شاگردان ،از دافا بهرهگيري ميكنند .اما چرا شاگردان ما نميتوانند آنها را تشاخيص دهناد؟ انجاام
عمل تزكيه براي اين است كه خود را تزكيه كرد .دربارهي اين بينديشايد :چارا ايان افاراد نمايتوانناد باا آراماش در
خانههاي خود تزكيهي واقعي را انجام دهند؟ يك محيط سخت ميتواند به يك شخص كمك كند كه خودش را بهتار
تزكيه كند .چرا اين افراد سخنان مرا ناديده ميگيرند و دور تا دور كشور حركت ميكنند؟ چارا ايان افاراد از چيزهااي
شاگردان ميخورند ،بر ميدارند و درخواست ميكنند ،اما از آنها ميخواهند كه وابستگيهايشان را از دست بدهند؟ آيا
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اين آن چيزي است كه من به آنها آموختم؟ حتي بدتر اينكه ،عدهاي براي چنادين مااه ،پيااپي در خاناهي شااگردان
اقامت ميكنند .آيا اين بهطور بسيار بدي با عمل تزكيهي شاگردان تداخل نميكناد و باه آن صادمه نمايزناد؟ فکار
ميكنم اين افراد نياز دارند كه هر چيزي را كه خوردهاند و با كالهبرداري برداشتهاند بهطور كامل پس بدهند .دافا اجازه
نخواهد داد غير از اين باشد .اگر اين كار دوباره در آينده اتفاق بيفتد ،ميتوانيد با اين شخص بهصورت يك كالهباردار
عادي رفتار كنيد و او را به پليس معرفي كنيد ،چراكه آن شخص مطلقاً شاگرد ما نيست.
همچنين در بعضي مناطق ،افراد بدون اجازه بهاصطالح "گروههاي موعظهگاري فاا" را ساازمان دادهاناد ،باا
ظاهرفريبي در بين شاگردان ما عمل ميكنند و همه جا از مردم كالهبرداري ميكنناد .افارادي نياز وجاود دارناد كاه
اشخاصي را براي ايراد سخنراني دعوت ميكنند و به اين وسيله مخل تزكيهي شااگردان مايشاوند و آن را تضاعيف
ميكنند .در ظاهر بهنظر مي آيد كه اين اشخاص دافا را گسترش ميدهند ،اما درحقيقت آنهاا درحاال تبلياغ خودشاان
هستند .تزكيهي يك شاگرد بهطور سازمانيافته و روشمندي بهوسيلهي بادنهااي قاانون مان نظام و ترتياب داده
ميشود .فقط اينطور است كه برخي از شاگردان اين را نميدانند يا از آن ناآگاه باقي ميمانند .پس آيا اين افراد باعث
تداخل نمي شوند؟ مخصوصاً براي افرادي كه آموختن فا را تازه شروع كردهاند مشکل است كه بهطور آشکار تشاخيص
دهند .همچنين افرادي وجود دارند كه در كنفرانسهايي كه هزاران نفر شركتكننده دارد ،بهاصطالح "سخنرانيهايي"
را ايراد ميكنند .آنچه كه ميگويند تماماً دربارهي خودشان است .آنها حتي بعضي از جمالت دافا را معني ميكنناد ياا
دافا را تفسير ميكنند ،با بدنهايشان كه به شاگردان كارماي سياه و مادههاي وابستگي را ساطع ميكند .من بهطاور
صريح در جوآن فالون بيان كردم كه اين ممنوع است .چرا دربارهي اين نميانديشيد؟ اين مخصوصاً براي افارادي كاه
مسئول ميزباني هستند و افرادي را براي انجام اين كارها دعوت كردند ،بدينسان است ،چراكه ممکن اسات صادماتي
نامحسوس به مريدان دافا تحميل كنيد و شما براي اينكه مسئول مريدان دافا باشيد ديگر واجد شرايط نيستيد .بادون
حرفشنوي از من يا پيروي كردن از شرايط دافا چگونه مي توانيد مريدان من باشيد؟ آيا اين رفاتن در جهات مخاالف
دافا نيست؟ اگر اين يك عمل آسيب رساننده به دافا نيست ،پس چيست؟ مريدانم ،شما نبايد هميشه از اين چيزها ناآگاه
باشيد تا اين كه من به آنها اشاره كنم .درحقيقت هر چيزي در دافاا گنجاناده شاده اسات .چارا كتاابهاا را بايشتار
نميخوانيد؟ پيشنهاد ميكنم كه هر كسي ذهنش را مصمم كند تا كتابي را كه نوشتم " ،نکات اصالي باراي پيشارفت
بيشتر" كه شما آن را دستنوشته ميناميد ،ده بار بخواند .زماني كه ذهن شما در صلح و آرامش نيست ،مطالعهي فاا
مؤثر نيست .بايد آن را با ذهني آرام بخوانيد.
در شماري از مناطق ،افراد مسئولي داريم كه كتابها را نميخوانند يا فا را مطالعه نميكنند .بيشتر اينكه آنها
ادعا ميكنند كه هر موقع فا را ميخوانند ،سردرد دارند .آيا مشهود نيست كه شيطانها مخل آنها مايشاوند و باا ايان
حال اين افراد نميخواهند كه از كنترل آنها خارج شوند؟ حتي يك شاگرد جديد ميتواند اين را درک كند .چگونه ايان
افراد ميتوانند مسئول باشند؟ فکر ميكنم براي افرادي مثل اين بهتر است بهطور داوطلبانه شاگرد عادي شوند و براي
مدتي به طور واقعي عمل تزكيه را با آرامش انجام دهند -اين هم براي دافا و هم خود آنها خوب اسات .شخصاي نياز
وجود داشت كه نامهي انتقادي ام براي او را به شکل مخالف فهميد .او آن را كپي و بدون ايانكاه متوجاه اشاتباهش
باشد ،براي نمايش دادن ،آنها را پخش كرد .او ادعا كرد" ،معلم حتي به من نامه نوشت ".همچنين بعضي افاراد باراي
اينكه شاگردان را وادار كنند كه دستوراتشان را دنبال كنند ،اغلب كلماتي مثل" ،از طرف معلم لي ،مان  "...و مانناد
آن را در سخنانشان بهكار ميبرند .هيچكسي نميتواند نمايندهي من باشد .چگونه سخنان شما ميتواند ساخنان مان
باشد؟ سخنان من فا است .آيا سخنان شما ميتواند فا باشد؟ مريدانم! پيشنهاد ميكنم كاه ابتادا باراي مادتي شااگرد
عادي شويد و سپس بعد از خوشفکر و حواسجمع شدن ،كارتان را از سر بگيريد .مهم نيست كه يك شخص مسئول
در بين مردم عادي چه قدر كار انجام داده است ،او براي دافا از روي اراده و خواست خودش كار مايكناد .موفقيات در
كارش تنها يك تجلي در بين انسانهاي معمولي است .ايان قادرت عظايم خاود دافاا و نظام و ترتيابهااي دقياق
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ساختهشده توسط بدن هاي قانون من است كه مردم را قادر ميكند فا را كسب كنند و فا را بهطور گساتردهاي اشااعه
دهند .بدون بدنهاي قانون من كه اين كارها را انجام دهند حتي حفاظت افراد مسئول بهسختي ميتواند تضمين شود،
چه رسد به اشاعهي دافا بهطور گسترده .بنابراين هميشه دربارهي خودتان خيلي باال فکر نکنيد .هيچ شهرت ،عالقهي
شخصي يا عنوان رسمي بهجز عمل تزكيه در دافا وجود ندارد.
لي هنگجي
 08ژوئن0997 ،

توضيح ديگري دربارهي معيار ارزيابي
اخيراً تعداد زيادي از شاگردان جديد بودهاند كه هنوز درک عميقتري از شرايط دافا را باهدسات نيااوردهاناد .باهوياژه
مناطقي وجود دارد كه تمرينكنندگان دافا كه مسئول هستند نيز جديدند .بنابراين ضروري اسات كاه در مادت خيلاي
كوتاهي فا را عميقاً مطالعه كنيد بهطوري كه تمام رفتار و كردار شما با دافا مطابقت داشته باشد .در اين فاصاله مراكاز
دستياري عمومي در مناطق مختلف بايد در انتخاب افراد دقت كنند .افرادي كه شاگردان را گمراه ميكنند بايد هر چاه
زودتر عوض شوند و افرادي كه فا را بهخوبي مطالعه ميكنند بايد براي قبول مسئوليت انتخاب شوند.
تازگي برخي از مراكز دستياري از افرادي كه گفته ميشود چشم سومشان باز اسات درخواسات كاردهاناد كاه
تزكيه ي شاگردان را مورد آزمايش قرار دهند .هر چه كه آن افراد ديدهاند درحقيقت اشتباه و غيرواقعي است .مادتهاا
پيش گفتم كه معيار ارزيابي يك مريد چيزي جز شاينشاينگ او نيسات و هرگاز اجاازه نخاواهم داد كساي كاه باه
روشنبيني يا كمال نرسيده ،بهطور واضح اوضاع واقعي تزكيهي مريدانم را ببيند .آنچه باراي افارادي كاه مايتوانناد
ببينند قابل رؤيت است ،فقط تجليات نشان داده شده به آنها در سطوح پائين خاص خودشان است و آنهاا نمايتوانناد
چيزهايي را در سطوح باالتر ببينند .اگر يك شخص مسئول از چنين فردي استفاده كند كاه شااگردان ديگار را ماورد
آزمايش قرار دهد ،اين فرد وابستگي خودنمايي را رشد خواهد داد .بيشتر اينكه سرشت اهريمني او نيز باعث مزاحمت
خواهد شد و آسيب خواهد رساند ،بنابراين چيزي كه ميبيند توسط فعاليتهاي ذهنش تغيير شکل خواهد داد .باراي او
در مرحله ي اول اشتباه بود كه مريدان دافا را آزمايش كند .شخص مسئول كه از او درخواسات كارد كاه شااگردان را
آزمايش كند نيز از سخنان من پيروي نکرد .چرا به سخنان استادتان گوش نميدهيد" :تنهاا معياار ارزياابي تزكياهي
شاگرد ،شينشينگ او است"؟ آيا ميدانيد تمام بُعدها بهطور همزمان در يك محل وجود دارند؟ موجودات زنده در هار
بُعدي احتمال دارد با بدنهاي انساني هم پوشاني داشته باشند و آنها خيلاي زيااد شابيه ارواح تساخير كنناده ( فاوتي)
هستند ،اما آنها در بُعدهاي متفاوتي وجود دارند و ارتباطي با انسانها ندارند .آيا آن افرادي كاه گفتاه مايشاود چشام
سومشان باز است ميتوانند اين وضعيتهاي پيچيده را درک كنند؟
همچنين عدهاي همينطوري ادعا مي كنند كه اين شخص تسخير شاده ياا آن شاخص تساخير شاده اسات.
بگذاريد به شما بگويم كه مشکل در خود افرادي است كه چنين چيزهايي را ميگويند.
بُعدهاي اين عالم بينهايت پيچيده هستند .آنچه كه گفتهام تمام عبارتهاي زباان بشاري را مصارف كارده
است .وضعيتهاي زيادي هستند كه با استفاده از زبان بشري وراي توصيف ميباشند .حتي يك مرياد كاه باه كماال
رسيده است فقط ميتواند آنچه را كه در سطح مقام دستيابياش به آن آگاه شده است بهطور آشکار ببيند ،چهرسد باه
كسي كه هنوز درحال تزكيه كردن است.
لي هنگجي
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نتيجهگيري قطعي
مريدان دافا ،شما بايد بهخاطر داشته باشيد كه در آينده هر رفتاري از قبيل تقسيم دافا به شاخهها ،مدرسهها ،فرقهها ياا
گروهها ،توسط هر كسي ،در هر زماني ،در هر مکاني و با هر عذر و بهانهاي آسيب رساندن به فاا اسات .هرگاز نباياد
آنچه را كه به شما اجازه نميدهم انجام دهيد .ميل به خودنمايي به اضافهي وابساتگي شاور و شاوق ،خيلاي راحات
توسط قسمت اهريمني ذهنتان مورد استفاده قرار ميگيرد .هر چيزي كه در دافا به آن آگاه شدهايد ،بيشتر از قسمت
كوچکي از اصول فا در سطح خاصي داخل اصول بيكران فا نيست .هرگز نبايد فا يا قسمتي از آن را معني كنيد -حتي
يك جمله از آن را .اگر آن را در اجتماع انجام دهيد ،لحظهاي كه آن را به زبان مايآورياد كارمااي گنااهآمياز ايجااد
خواهيد كرد .در موارد جدي ،گناه ميتواند به بزرگي يك كوه يا آسمان باشد -چگونه پس از آن ميتوانياد خودتاان را
تزكيه كنيد؟ اگر كسي دافا را تغيير دهد و سيستم ديگري ايجاد كند ،گناهش آنقدر بزرگ خواهد بود كه آن بيكاران
است .هنگامي كه يك زندگي درحال پرداخت آن كارماي بد است ،درد نابود شدن اليهاليهاش ابدي و بيانتها خواهاد
بود.
دافا مي تواند عالم را اصالح كند ،بنابراين آن قطعاً قدرت فا براي سركوب شايطان ،از باين باردن باينظماي،
هماهنگ كردن هر چيزي و شکستناپذير ماندن را دارد .درحقيقت درسهاي زيادي در اينباره بوده اسات .چيزهاايي
كه فا را تضعيف و سست ميكنند توسط خداياني كه از فا محافظت ميكنند ،اداره ميشوند .وقتي تمام موجودات زناده
دافا را گرامي بدارند ،آنها حيات خودشان را گرامي ميدارند و نسبت به همهي موجاودات زناده مهرباان و نياكخاواه
هستند .دافا تغييرنيافتني و تکاننخوردني است .آن تا ابد زنده خواهد بود و هميشه در دنيا وجود خواهد داشت .آسامان
و زمين براي هميشه استوار و پايدار خواهد ماند.
لي هنگجي
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گفتگويي با زمان
استاد :پي ميبريد مريدانم هنوز چه مشکالتي را دارند؟
موجود خدايي :مريدان شما ميتوانند به دو گروه تقسيم شوند.
استاد :آن دو گروه كدامند؟
موجود خدايي :يك گروه قادر است با پيروي از شرايط شما ،با جد و جهد پيشرفت كند .اين گروه خيلاي خاوب اسات.
گروه ديگر به موضوعات انساني وابسته است ،مايل نيست كه آنها را رها كند و نميتواند با عزم راسخ پيشرفت كند.
استاد :بله ،آن را ديدهام.
موجود خدايي :به آنها مدتي اجازه ميدهيد كه فا را درک كنند ،از آنجا كه برخي از افراد باا خواساتههاا و نياتهااي
گوناگون ميآيند .بعد از مطالعهي فا اكثر آنها قادرند منظور اوليهشان براي يادگيري فا را تغيير دهند.
استاد :برخي از آنان هنوز تغيير نکردهاند.
موجود خدايي :اما زماني بسيار طوالني سپري شده است.
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استاد :بله!
موجود خدايي :به نظر من ،نيازي نيست براي افرادي كه نميتوانند خدا شوند منتظر ماند .درحقيقت آنها فقط ميتوانند
انسان باشند.
استاد( :درحالي كه با خودش صحبت ميكند) در دنياي انساني ،آنها واقعاً بيش از حد بهطور كامل گم شدهاناد .ممکان
است مجبور شوند به اين شکل به پايان برسند .نگرانم حتي براي اينكه در انتها انسان باشند هم واجد شرايط نباشند!
موجود خدايي :درواقع بد هم نيست كه در دنياي جديد انسان شوند .در مقايسه با آن موجودات سطح باالي بيشماري
در دنيا كه توسط تاريخ از بين برده شدهاند ،درحال حاضر بهطور غيرقابل مقايسهاي خوشبخت هستند.
استاد :هنوز مي خواهم براي مدتي منتظر بمانم ،ببينم وقتي مادهي ميکروسکپيتري كه به بشريت آسيب ميرسااند از
بين برده شده است ،آنها چگونه هستند و پس از آن تصميم بگيرم .هرچه باشد آمدند كه فا را بهدست بياورند.
موجود خدايي :در مورد اين گروه از افراد درحال حاضر ،عدهاي آمده اند كه فا را مطالعه كنند زيرا نتوانستند مقصودشان
در زندگي را پيدا كنند .آنها به اين تصورات و عقايد كه مايل نيستند تغيير دهند وابسته هستند.
استاد :در بين شاگردان جديد از اين قبيل افراد بيشتر وجود دارند.
موجود خدايي :برخي از آنها آمدهاند درحالي كه دنبال جنبهاي از فا ميگردند كه آن را خوب بهحساب ميآورند ،اما قادر
نيستند جنبهاي را كه مانع آنها از داشتن دركي كامل از فا ميشود رها كنند.
استاد :از اين قبيل افراد در بين مريدان قديمي نيز وجود دارد .و عالمت برجستهي آن اين است كه هميشه خودشان را
با انسانها و با گذشتهي خود مقايسه ميكنند ،اما نميتوانند خودشان را با شرايط فا در سطوح مختلف ماورد آزماايش
قرار دهند.
موجود خدايي :اين مشکالت درحال حاضر خيلي جدي شده است .خوب ميبود اگر مايتوانساتند موفاق شاوند باراي
چيزهايي كه توانستهاند در ديگران بيابند ،در درون خودشان جستجو كنند.
استاد :زمان آن است كه خوشفکر شوند بهطوري كه محيطشان بتواند به محيطي براي عمل تزكيهي واقعاي تباديل
شود و بدين طريق قادر خواهند بود خداياني واقعي شوند.
لي هنگجي
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شرح دادن فا
براي مدت زمان طوالني موجودات زنده در دافا ،مخصوصاً مريدان ،فهم نادرستي از فا در سطوح گوناگون در رابطه باا
رشد شينشينگ داشتهاند .هر وقت كه رنجي ميآيد ،آن را با جنبهي سرشت اصليتان نميبينيد بلکه كامالً با جنبهي
انسانيتان به آن نگاه ميكنيد .سپس شيطانهاي خبيث از اين نقطه استفاده ميكنند و آسيب و تاداخل بايپايااني را
تحميل ميكنند ،شاگردان را در رنجهاي درازمدت قرار ميدهند .درحقيقت اين از دركي ناكافي از فا بهوسيلهي جنبهي
انسانيتان ناشي ميشود .شما بهطور انساني جنبهي خداييتان را محدود كردهايد؛ بهعبارت ديگر قسامتهاايي را كاه
بهطور موفقيتآميز تزكيه شدهاند محدود كردهايد و از اينكه آنها اصالح -فا را انجام دهند ،جلوگيري كردهايد .چگوناه
جنبهي تزكيه نشدهي شما ميتواند افکار اصليتان يا جنبهاي را كه درحال حاضر فا را باهدسات آورده اسات محادود
كند؟ درحالي كه بهطور انساني شيطانهاي خبيث را پروراندهايد ،به آنها اجازه مايدهياد كاه از راههااي گرياز در فاا
استفاده كنند .وقتي رنجي وارد ميشود ،اگر شما ،يك مريد ،بتوانيد بهطور واقعي آرامشي تکاننخوردني را حفظ كنيد يا
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براي رسيدن به شرايط مختلف در سطوح مختلف مصمم باشيد ،بايد اين براي شما كافي باشد كه امتحان را بگذرانياد.
اگر آن بهطور بي پايان ادامه پيدا كند و اگر مشکالت ديگري در شينشاينگ ياا رفتارتاان وجاود نداشاته باشاد ،باياد
اينطور باشد كه شيطانهاي خبيث درحال استفاده از نقاط ضعف شما ناشي از عدم كنترلتان هستند .هار چاه باشاد،
يك تزكيهكننده يك انسان عادي نيست .بنابراين چرا جنبهاي از شما كه سرشت اصليتان است فا را اصالح نميكند؟
دو دليل وجود دارد كه چرا استاد اين فا را تا امروز آموزش نداد :يکي اينكه مشکلتان در اين زمينه بارز شاده
است؛ ديگري اينكه دركي بسيار عميق از فا بهدست آوردهايد و آن را به روش سادهاي نخواهيد فهميد.
همچنين بايد براي شما روشن باشد كه "طبيعي" وجود نادارد و در پشات "اجتناابناپاذير" داليلاي هسات.
درحقيقت "طبيعي" بهطور غيرمسئوالنه اي توسط افراد عادي استفاده ميشود تا در زماني كه نميتوانناد پديادهاي در
عالم ،زندگي و ماده را شرح دهند براي خودشان عذر و بهانه درسات كنناد .آنهاا نمايتوانناد تصاور كنناد كاه خاود
"طبيعت" چيست .تحت تأثير اين نوع عقيده ،فکر ميكنيد كه تمام اين رنجها اجتناابناپاذير اسات و ايانكاه ايان،
آنطوري است كه هست .بدينوسيله گرايش و طرز برخوردي منفعل و بدبينانه را رشاد مايدهياد .بناابراين جنباهي
انسانيتان بايد آگاه بماند .مهمتر اينكه آن جنبهتان كه فا را بهدست آورده است بايد روشن و آشکار باشد.
آگاه باشيد :از شما درخواست نميكنم كه از روي قصد كاري را انجام دهيد ،فقط سعي مايكانم اصاول فاا را
درک كنيد بهطوري كه دركي آشکار و روشن از اين خواهيد داشت .درحقيقت دافا فقط براي اين نيست كه موجاودات
انساني را نجات دهد -آن به تمام موجودات در بُعدهاي گوناگون آموزش داده ميشود .سرشت اصالي و آگااه شادهي
شما بهطور خودكار خواهد دانست كه چه كاري انجام دهد .ارج گذاشتن به جنبهي انسانيتان شما را قادر ميسازد كاه
به فا آگاه شويد و در آن صعود كنيد .دافا درحال هماهنگ كردن همهي موجودات ذيشعور است و هماهي موجاودات
ذيشعور نيز درحال هماهنگ كردن دافا هستند .جالل و تقدس فا را به شاما گفتاهام باراي ايانكاه ساردرگميتاان
دربارهي فا و درک نادرستتان از آن را از بين ببرم.
لي هنگجي
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وابستگيهاي انساني را رها كنيد و تزكيهي واقعي را ادامه دهيد
با گسترش دافا افراد بيشتر و بيشتري ميتوانند دافا را بفهمند .بنابراين بايد به ياك موضاوع دقات كنايم :مفااهيم
انساني طبقهي [اجتماعي] يا سلسله مراتب را به دافا نياوريد .شاگردان قديم و جديد بايد اين موضوع را مد نظار قارار
دهند .هر كسي كه براي مطالعهي دافا ميآيد -مهم نيست كه چگونه ياد گرفته است ،شغل و كسب و كارش چهقادر
برجسته و مهم است ،درجهاش چقدر باال است ،چه مهارتهاي ويژهاي دارد ياا داراي چاه تواناائيهااي فاوقطبيعاي
است -بايد بهطور واقعي عمل تزكيه را انجام دهد .عمل تزكيه پرشکوه و پرابهت است .اينكه بتوانياد عقاياد بشاري
بهخصوصي را رها كنيد ،امتحان بزرگي است كه براي گذراندن آن سختي خواهيد داشت ،اماا باياد بگذرانياد .باا ايان
وجود ،مانند يك مريد كه بهطور واقعي عمل تزكيه را انجام ميدهد ،بايد اين وابستگيها را رها كنيد ،چراكه بدون رها
كردن اين عقايد نميتوانيد به كمال برسيد.
شاگردان قديمي بايد به اين نکته دقت كنند .از آنجا كه افراد بيشتري فا را مطالعه ميكنناد ،باراي ايانكاه
شاگردان جديد بهطور واقعي عمل تزكيه را انجام دهند ،بايد به هدايت و راهنمايي آنها بيشتر دقت كنيد .در اين مدت
خود شما نبايد مسامحه و تنبلي كنيد .اگر شرايط اجازه ميدهد ميتوانيد زمان مصرف شده براي مطالعهي فا و انجاام
تمرينها را افزايش دهيد .نگه داشتن سنت دافا ،حفظ كردن اصول تزكيهي دافا و ايستادگي كردن در تزكيهي واقعي،
امتحانهاي درازمدت براي هر مريد دافا است.
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راه ميانه را برگزينيد
براي اين كه مريدان دافا را در عمل تزكيهشان از انحراف برحذر دارم ،هر زمان كه مشکلي همگااني ياا جادي ظااهر
ميشود ،يك مقاله مي نويسم تا به آن به طريقي مناسب اشاره كنم بهطاوري كاه شااگردان باه آن پايببرناد و دافاا
زيانهاي كمتري را متحمل شود .اين بدين دليل است كه ،اينكه ما بتوانيم راه درست را برگزينيم فقاط باه تزكياهي
درست مريدان بستگي ندارد؛ اينكه شکل كلي دافا درست باشد نيز عاملي كليدي است .بنابراين بهعناوان معلامتاان،
اغلب اوقات انحرافاتي كه بهوجود ميآيد را تصحيح خواهم كرد.
به دليل تفاوت هاي مريدان در درک و فهم ،برخي از مريدان هميشه از يك افراط به انتهاي ديگر ميروند .هر
زمان فايي را كه نوشتهام ميخوانند اعمال افراطي را پيش ميگيرند ،بدين طريق باعث مشکالت جديادي مايشاوند.
زماني كه به شما ميگويم درک انسانيتان را تغيير دهيد ،از شما درخواست نميكنم يك روش انساني درک فا را نگاه
داريد .اما غيرمنطقي و نامتعارف هم نبايد باشيد .ميخواهم كه شما در درک دافا خوشفکر باشيد.
ليهنگجي
 1آگوست0997 ،

فا قلب انسان را اصالح ميكند
همانطور كه تعداد مريداني كه در دافا عمل تزكيه را انجام ميدهند افازايش مايياباد ،افاراد بايشتار و بايشتاري
ميخواهند دربارهي دافا بدانند .اما برخي از آنها براي عمل تزكيه اينجا نمايآيناد .باهجااي آن ،مايخواهناد در دافاا
راهحلهايي پيدا كنند ،چراكه كشف كردهاند كه هيچ راه حلي براي انسانها در اجتماع وجود ندارد؛ اين باعث ميشاود
كه تركيب تمرينكنندگان بهعنوان يك واحد كامل ،ناخالص شود .در عاين حاال ايان از زاوياهي ديگار مخال دافاا
ميشود .براي مثال برخي از افراد از دافا الهام ميگيرند و چيزي شبيه يك جنبش مدني را در اجتماع آغاز ميكنند .اين
نوع از رفتارِ دزدي ادبي از فا ،كه از دافا نشأت ميگيرد ولي نميتواند به دافا اعتبار ببخشد ،از زاويهاي ديگر علياه دافاا
كار ميكند .درحقيقت هيچ جنبشي نميتواند موجب تغييري بنيادي در قلب انسان شود و نه پديادهي جنابشهاا هام
دوام ميآورد -با گذشت زمان ،مردم بيتفاوت ميشوند .بعداً پديدههاي ناسالمي كه از عهدهي آنها برآمدن ،مشکلتار
است پديدار خواهد شد .دافا مطلقاً نميتواند در اين نوع وضعيت بيفتد.
درحال حاضر از تمام شهروندان خوب و كارهاي خوبي كه توسط رسانهها -از قبيل راديو ،تلويزيون ،روزنامهها
و غيره -تبليغ ميشود ،بسياري بهوسيلهي تمرينكنندگان دافاي ما انجام شده است ،چراكه آنها در دافا عمل تزكيه را
انجام ميدهند و شينشينگشان را رشد دادهاند .بههر جهت گزارشهاي خبري ادعا ميكنند كه اين افاراد ايانچناين
انجام دادهاند زيرا آنها الگو يا شخصيتهاي كليدي و غيره هستند ،بدين طريق بهطاور كامال ايان حقيقات را نادياده
مي گيرند كه رفتار آنها نتيجهاي از عمل تزكيهشان در دافا بود .اين عمدتاً توسط خود مريدان باعاث مايشاود .عمال
تزكيه چيزي بزرگ و پرشکوه است .چرا نميتوانيد به شکل باز و موقرانهاي به مصاحبهكنندگان بگوييد كه اين كارهاا
را انجام ميدهيد زيرا تزكيهي دافا را تمرين ميكنيد؟ اگر گزارشگر نميخواهد دافا را ذكر كند ،ما نبايد روي هر ناوع
كاري كه از دافا دزدي ادبي ميكند و نميتواند به آن اعتبار ببخشد ،سرپوش بگذاريم .همهي ما سعي ميكنايم افاراد
خوبي باشيم و اين بهخاطر اجتماع و بشريت است .چرا نمي تاوانيم ياك محايط عادالناه و مشاروعي داشاته باشايم؟
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مريدان ،بايد بهخاطر داشته باشيد كه دافا درحال هماهنگ كردن شما است و شما نياز درحاال هماهناگ كاردن دافاا
هستيد.
لي هنگجي
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اصول براي مريداني كه راهب و راهبه هستند
اخيراً تعدادي از مريداني كه در يك مذهب راهب يا راهبه هستند عمل تزكيهي دافا را شروع كردهاناد .باراي ايانكاه
خودشان را قادر سازند كه در سريعترين زمان ممکن رشد كنند ،بايد گرايشهاي بد ماذاهب اماروزي را كاه در طاول
زماني طوالني رشد دادهاند رها كنند .در اين رابطه ،مريدان دافاي ما كه عمال تزكياه را در باين ماردم عاادي انجاام
ميدهند نبايد اين افراد را براي رشد اين چيزها ترغيب كنند .روش تزكيهاي كاه باودا شااكياموني باراي راهابهاا و
راهبهها بهجاي گذاشت خيلي خوب بود .اما راهبها و راهباههااي اماروزي آن را تغييار دادناد زيارا بساياري از آنهاا
نتوانستند وابستگيشان به پول را رها كنند .آنها حتي براي توجيه خودشان دربارهي اين موضوع ،عذر و بهانههاايي در
آوردهاند ،مانند بازسازي معابد ،ساختن مجسمه هاي بودا ،چااپ متاون مقادس بوديساتي ،پوشاش دادن هزيناههااي
نگهداري معابد و غيره .هيچيك از اينها عمل تزكيه نيست؛ در عوض آنها همگي اعمال مملو از قصد و منظور هستند
كه هيچ ارتباطي با تزكيهي واقعي ندارند .يك شخص مطلقاً نميتواند بهوسيلهي آنها به كمال برسد.
اگر ميخواهيد در دافا تزكيه كنيد ،بايد وابستگي به پول و دارايي را رها كنياد .وگرناه چگوناه مايتوانياد باه
استاندارد يك مريد دافا بودن برسيد؟ عالوه بر اين بهجز در وضعيتهاي خاص ،مريداني كه راهاب ياا راهباه هساتند
اجازه ندارند با وسيلهي نقليهي موتوري ،هواپيما يا كشتي سفر كنند .همگي بايد پياده سفر كنند .فقط از طريق تحمال
سختيها يك نفر ميتواند كارمايش را بپردازد .ميتوانيد با يك كاسهي صدقه ،زماني كه گرسنه هستيد صادقه جماع
كنيد (بايد فقط براي غذا گدايي كنيد ،هرگز براي پول يا كاال نبايد گدايي كنيد) .شبهنگام اجازه داريد در خاناههااي
مريدان دافا در مناطق مختلف بمانيد اما نه براي مدتي طوالني .بايد براي خودتان شرايط جدي بگذاريد! وگرنه مريدان
من نيستيد .زيرا مريداني كه راهب يا راهبه هستند اوضاع تزكيهاي متفاوت از مريداني كه در خانه عمل تزكيه را انجام
مي دهند دارند ،اجتماع نيز با شما بهعنوان افراد عادي رفتار نميكند .براي اينكه زود به كماال برساند ،مرياداني كاه
راهب و راهبه هستند بايد خودشان را در دنياي انساني تعديل و آبديده كنند .شما هرگز نبايد به راحتي يا لذت وابساته
باشيد و نبايد از هيچ عذر و بهانهاي استفاده كنيد كه دنبال شهرت يا سود باشيد .نبايد پول طلاب كنياد كاه باه خاناه
بفرستيد .اگر نتوانيد افکار دنيوي را رها كنيد ،نبايد يك راهب يا راهبه شويد .در زمانهاي گذشته شرايط خيلي جادي
براي يك راهب يا راهبه شدن وجود داشت .مريدان دافايي كه راهب يا راهبه هستند بايد شرايط حتي جديتري براي
خودشان بگذارند .از آنجا كه يك راهب يا راهبه شدهايد چرا نميتوانيد افکار دنيوي را رها كنيد؟
مريدان! آن مريداني كه عمل تزكيه را در خانه انجام ميدهند بهتدريج وابستگيهاي دنياي مادي را كامالً رها
خواهند كرد .اما براي مريداني كه راهب يا راهبه هستند اين يك پيشنياز است كه بايد از هماان ابتادا آن را بارآورده
كنند و نيز يك شرط براي راهب يا راهبه شدن است.
لي هنگجي
 06اكتبر0997 ،
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محيط
شکل عمل تزكيهاي كه براي مريدان دافا بهجاي گذاشتهام تضمين ميكند كه مريدان بتوانند بهطور واقعي خودشان را
رشد دهند .بهطور مثال ،از شما ميخواهم كه تمرينها را بهصورت گروهي در پارکها انجام دهياد تاا ياك محايط را
شکل دهيد .اين محيط بهترين راه براي تغيير ظاهر يك فرد است .رفتار بلندمرتبهاي كاه مريادان در ايان محايطهاا
بنيان نهادهاند -شامل هر رفتار و گفتاري -ميتواند باعاث شاود كاه ماردم عياوب خاود را تشاخيص دهناد و نقااط
ضعفشان را شناسايي كنند؛ ميتواند قلبشان را متحول كند ،رفتارشان را بهبود بخشد و آنها را قادر سازد كه سريعتر
پيشرفت كنند .بنابراين شاگردان جديد يا مريداني كه خودشان يااد گرفتاهاناد ،باراي انجاام تمارينهاا مجبورناد باه
محلهاي تمرين بروند .درحال حاضر حدود  11ميليون تمرينكننده در چين روزانه در محالهااي تمارين باهصاورت
گروهي تمرين ميكنند و ده ميليون مريد باسابقه وجود دارد كه زياد به محلهااي تمارين نمايروناد (باراي مريادان
باسابقه اين مسئله طبيعي است ،چراكه اين نتيجهاي از وضعيتشان در عمل تزكيه است) .با اين وجود بهعناوان ياك
شاگرد جديد ،هرگز نبايد اين محيط را از دست بدهيد .زيرا همهي افرادي كه در اجتماع با آنها برخورد دارياد از ماردم
عادي هستند .بيشتر اينكه ،آنها مردم عادي هستند كه در بين آنها اخالقيات انساني بهسرعت درحال زوال است .در
اين خمرهي بزرگ رنگ ،مردم فقط ميتوانند در امتداد اين جريان شناور باشند.
تعداد زيادي از تمرينكنندگان جديد دافا نيز هستند كاه از تارس و خجالات ايانكاه ديگاران آنهاا را بينناد،
بهصورت پنهاني در خانه تمرين ميكنند .دربارهي اين بينديشيد :اين چه نوع فکري است؟ ياك تارس معماولي ياك
وابستگي است كه الزم است از طريق عمل تزكيه از بين برود .با ايان وجاود از ايانكاه ديگاران بفهمناد شاما دافاا
ميآموزيد ميترسيد؟ عمل تزكيه موضوعي بسيار جدي است .چگونه بايد خودتان و فا را در نظار بگيرياد؟ هامچناين
تعدادي افراد در موقعيتهاي رهبري نيز هستند كه از بيرون رفتن و انجام تمرينها خجالت ميكشند .اگر شما نتوانياد
بر اين احساس ناچيز غلبه كنيد چگونه قادر خواهيد بود تزكيه كنيد؟ درواقع حتي اگر به مکانهاي تمرين هام بروياد،
ممکن است افرادي كه شما را ميشناسند وجود نداشته باشند .در بعضي از محلهاي كار ،اغلب همهي مديران ،دافا را
ياد ميگيرند ،اما هيچ كسي نميداند كه ديگران نيز درحال يادگيري هستند .محيط بهدست خود شما ساخته ميشود و
همچنين آن براي رشد و ترقي شما الزم است .معموالً ميبينم وقتي كه فا را مطالعه ميكنيد و يا تمارينهاا را انجاام
ميدهيد در وضعيت ذهني خوبي هستيد ،ولي وقتي در برخورد با مردم ديگر و محيط كارتان قرار ميگيريد مانند مردم
عادي ميشويد .بعضي اوقات حتي نيز بدتر از مردم عادي بهنظر ميرسايد .رفتاار ياك مرياد دافاا چگوناه مايتواناد
اينچنين باشد؟
ميخواهم كه شما را بهعنوان مريدانم درنظر بگيرم ،اما اگر خود شما نخواهيد مريد من باشيد ،چه كااري باياد
انجام دهم؟ هر وابستگي كه بايد در عمل تزكيه از بين ببريد يك ديوار است كاه در برابار شاما ايساتاده و راه تزكياه
كردنتان را سد كرده است .اگر نتوانيد دربارهي خودِ فا مصمم باشيد ،نميتوانيد تزكيه را تمرين كنيد .موقعيت خودتان
را در بين مردم عادي خيلي جدي نگيريد .فکر نکنيد اگر دافا را ياد بگيرياد ديگاران نمايتوانناد شاما را درک كنناد.
دربارهي اين بينديشيد :حتي ادعاي مردم كه آنها در ابتدا ميمون بودهاند ميتواند بسيار قابل احترام باشد .اماا شاما باا
وجود اين دافاي بزرگ جهان ،احساس خجالت ميكنيد كه آن را در موقعيت صحيحي قارار دهياد -شارم و خجالات
اصلي انسان اين است.
لي هنگجي
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كشف كردن ريشهها
اخيراً شماري افراد پستفطرت از جرگههاي ادبي ،علمي و چيگونگ ،كسانيكه اميدوار بودهاند كه از طرياق مخالفات
با چيگونگ مشهور شوند ،بهطور پيوسته باعث آشفتگي بودهاند ،چنانچه غيرمحتملترين چيزي كه آنها مايخواهناد
ببينند يك دنياي آرام است .بعضي روزنامهها ،ايستگاههاي راديو و ايستگاههااي تلويزياون در قسامتهااي گونااگون
كشور بهطور مستقيم به اين ابزار تبليغات متوسل شده اند تا به دافااي ماا صادمه بزنناد ،كاه اثار بادي روي اجتمااع
داشتهاند .اين بهطور عمدي به دافا صدمه ميزد و نميتواند ناديده انگاشاته شاود .تحات ايان شارايط بسايار خااص،
مريدان دافا در پکن روش خاصي را اتخاذ كردند تا از اين افراد درخواست كنند كه صدمه زدن به دافا را متوقف كنند-
درحقيقت اين اشتباه نبود .اين وقتي انجام شد كه راه ديگري موجود نبود( .مناطق ديگر نبايد روش آنها را كپي كنند).
اما وقتي كه شاگردان بهطور داوطلبانه به آن آژانسهاي رسانهاي ناآگااه و ساهلانگاار مراجعاه مايكنناد و وضاعيت
واقعيمان را براي آنها تشريح ميكنند ،اين نبايد اشتباه در نظر گرفته شود.
آنچه كه مايلم به شما بگويم اين نيست كه خود اين حادثه درست يا اشتباه بود .در عوض مايخاواهم اشااره
كنم كه اين رويداد عدهاي را افشا كرد .آنها هنوز بهطور بنيادي عقايد انسانيشان را عوض نکردهاند و هنوز مشاکالت
را با ذهنيت انساني درک ميكنند كه در آن ،موجودات انساني ،موجودات انساني را محافظت ميكنند .گفتهام كه دافاا
مطلقاً نبايد در امور سياسي درگير شود .منظور از خود اين رويداد اين بود كه به رسانهها كمك كند وضعيت واقعي ما را
درک كنند و دربارهي ما بهطور مثبت آگاه شوند بهطوري كه ماا را در اماور سياساي نکشاانند .اگار از زاوياهي ديگار
بگوييم ،دافا ميتواند به قلب انسان بياموزد كه خوب باشد و آن ميتواند به اجتماع ثبات بخشد .اماا باياد باراي شاما
روشن باشد كه دافا قطعاً براي اين اهداف آموزش داده نميشود ،بلکه براي عمل تزكيه آموزش داده ميشود.
دافا يك روش هستي براي پائينترين سطح ،بشريت خلق كرده است .پس در بين انواع گوناگون رفتار بشاري
در محدودهي شکل هستي انسان در اين سطح ،كه شامل معرفي حقايق به يك فرد بهطاور دساتهجمعاي و مانناد آن
است ،آيا اينها يکي از شکلهاي هستي بيشماري كه دافا در اين سطح به بشريت ميدهاد نيسات؟ فقاط ايانطاور
است كه وقتي انسانها كارهايي را انجام ميدهند ،خوبي و بدي بهطور همزمان وجود دارند .بناابراين كشامکشهاا و
امور سياسي وجود دارند .تحت شرايط بينهايت خاص ،بههر جهت مريدان دافا آن شيوه از فا را در پاائينتارين ساطح
اتخاذ كردند و آنها بهطور كامل جنبهي خوبشان را بهكار بردند .آيا ايان رفتااري نباود كاه فاا را در ساطح بشاريت
هماهنگ كرد؟ بهجز در شرايط بينهايت خاص ،اين نوع از رويکرد اتخاذ نميشود.
مدتها است متوجه شده ام كه تعدادي از افراد قلب حفاظت از دافا را ندارند بلکه بهجاي آن در نظر دارند كه از
چيزهاي بهخصوصي در اجتماع انساني محافظت كنند .اگر يك فرد عادي بوديد هيچ مخالفتي نميداشتم -اين مطمئناً
چيز خوبي است كه شخص خوبي باشيد كه از اجتماع انساني محافظت كنيد .اما درحال حاضر يك تزكيهكننده هستيد.
اينكه از كدام ديدگاه به دافا مينگريد اساسي است -اين نيز چيزي است كه ميخواهم به شما اشااره كانم .در طاول
عمل تزكيهتان از هر وسيلهاي براي آشکار كردن تمامي وابستگيهايتان و كشف آنها از ريشه ،استفاده خواهم كرد.
شما نمي توانيد هميشه به من متکي باشيد كه شما را به سطحي باالتر پرورش دهم درحالي كه خودتان حركت
نميكنيد .فقط بعد از اينكه فا بهطور صريح بيان شد حركتي ميكنيد .اگر بهطور شفاف آموزش داده نشود ،حركت
نميكنيد يا به عقب حركت ميكنيد .نميتوانم چنين رفتاري را بهعنوان عمل تزكيه قبول كنم .در لحظهي حياتي
هنگامي كه از شما درخواست ميكنم كه از انسان بودن جدا شويد ،مرا دنبال نميكنيد .هر فرصتي دوباره وجود
نخواهد داشت .عمل تزكيه موضوعي جدي است .فاصله بزرگتر و بزرگتر شده است .بينهايت خطرناک است كه هر
چيزي انساني را به عمل تزكيه اضافه كرد .درحقيقت اين نيز بسيار خوب است كه فقط يك شخص خوب بود .اما بايد
برايتان روشن و آشکار باشد كه شما مسير خود را انتخاب ميكنيد.
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از طريق اين رويداد مشاهده شد كه چندين نفر در بين مريدان رفتوآمد كردند كه آسايب برساانند .باه جااي
اينكه بهدرستي بينديشند و نظرات شان را با مهرباني به مراكز دستياري ارائه دهند ،در بين تمرينكنندگان شاايعاتي را
پخش كردند ،بذر ناسازگاري را پراكندند ،دستجاتي را سازماندهي كردند و بدترين روشهاي انساان عاادي را اتخااذ
كردند .بيشتر اينكه عدهاي حتي بهطور غيرمنطقي سعي كردند شاگردان را فراري دهند .برخي از شاگردان كاه شاما
سعي كرديد آنها را فراري دهيد بسيار بهتر از شما خودشان را تزكيه كردهاند .آيا دربارهي ايان انديشايدهاياد؟ چارا باا
عصبانيت بسيار زياد به طور غيرمنطقي عمل كرديد؟ آيا آن وضعيت ذهني توانست شما را قادر كناد كاه آن وابساتگي
قوي خودتان را تشخيص دهيد؟ بگذاريد به همه بگويم :اين فا بهطور باور نکردني عظيم است و شما اصول و قاوانين
آن را هرگز بهطور كامل نخواهيد دانست يا درک نخواهيد كرد.
من هيچ رويکرد خاصي را تأكيد نميكنم؛ از وسيلههاي گوناگوني براي افشا كردن وابستگيهايتان كه بهطور
عميق مهر و موم شده و رهايي از آنها استفاده ميكنم.
لي هنگجي
 6جوالي0998 ،

براي چه كسي وجود داريد؟
براي انسانها سختترين چيزي كه رها كنند تصورات و عقايدشان است .برخي افراد نميتوانند تغيير يابند ،حتاي اگار
مجبور شوند براي اصول ساختگي و دروغين از زندگي دست بکشند .اما خود تصورات و عقاياد بعاد از تولاد باهدسات
آورده ميشوند و اكتسابي هستند .مردم هميشه بر اين باور هستند كه اين ايدههاي تکااننخاوردني -ايادههاايي كاه
ميتواند آنها را وادار كند كه بدون هيچ فکري هر بهايي را بپردازند -افکار خودشان است .حتي زمااني كاه حقيقات را
ميبينند ،آن را رد ميكنند .درحقيقت به جز خلوص و معصوميت مادرزادي يك شخص ،همهي تصورات و عقايد ،بعاد
از تولد بهدست آورده ميشوند و خودِ واقعي يك شخص نيستند.
اگر اين عقايد اكتسابي خيلي قوي شوند ،نقش آنها از طريق ديکته كردن تفکر و رفتار واقعي يك شخص،
معکوس خواهد شد .در اين هنگام ،آن شخص ممکن است هنوز فکر كند كه آنها ايدهي خود او است .اين براي تقريباً
همهي انسانهاي معاصر بدين صورت است.
در پرداختن به موضوعات مهم مرتبط ،اگر يك نفر بتواند بدون هيچ تصور و عقيدهي پايشپنداشات ،باهطاور
واقعي چيزها را ارزيابي كند ،پس اين شخص بهطور واقعي ميتواند مسئوليت خودش را قبول كند .اين خاوشفکاري،
خرد و دانايي است و اين متفاوت از چيزي است كه مردم متوسط آن را "زيركي يا تيزهوشي" مينامند .اگار شخصاي
نتواند آن را انجام دهد ،پس او توسط عقايد اكتسابي يا افکار خارجي ديکته ميشود .حتي ممکان اسات تماام زنادگي
خود را وقف كشمکش براي آنها كند؛ اما هنگامي كه سالخورده ميشود ،حتي نخواهد دانست كه در اين زنادگي چاه
كاري انجام داده است .با وجود آن كه در طول عمرش به چيزي نايل نشده ،واداشته شده توسط ايان عقاياد اكتساابي،
اشتباهات بيشماري را مرتکب شده است .بنابراين در زندگي بعدي خود مجبور خواهد بود برطباق اعماال اشاتباهش
عواقب كارما را بچشد.
زماني كه شخصي مضطرب و آشفته ميشود ،چيزي كه افکار و حسهايش را كنترل ميكناد عقال و منطاق
نيست بلکه احساسات است .زماني كه عقايد گوناگون يك شخص از قبيل ايمان او به علم ،مذهب يا يك ايدئولوژي و
غيره با حقيقت فاي بودا مورد چالش قرار ميگيرد ،او نيز مضطرب و آشفته ميشود .اين باعث مايشاود كاه جنباهي
شيطاني سرشت انساني غالب شود ،بدين وسيله او را حتي بيشتر غيرمنطقي ميكند؛ ايان نتيجاهاي از تحات كنتارل
قرار گرفتن توسط عقايد اكتسابي است .او بهطور كوركورانهاي بدون تعمق كافي نتيجهگيري مايكناد ياا موضاوع را
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پيچيده و بغرنج ميكند .حتي شخصي با رابطهاي تقديري ميتواند بهخاطر اين مسئله فرصت مقادر شاده را از دسات
داده ،اعمالش را به افسوس و ندامت عميق هميشگي تبديل كند.
لي هنگجي
 00جوالي0998 ،

در فا ذوب شويد
درحال حاضر افراد بيشتر و بيشتري شاگردان دافا ميشوند و روندي وجود دارد كه در آن ،افراد تازهوارد فهم ادراكاي
بهتري دارند .بدون موانعي از جانب تفکر چپگراي افراطي كه پيشتر در اجتماع وجود داشت و بدون نيااز باه فرايناد
پذيرفتن آن بهطور مفهومي ،آنها احتياجي ندارند كه زمان زيادي را براي بحث و گفتگو در طول مطالعهي فا بهصورت
گروهي صرف كنند .بنابراين بايد زمان زيادي را براي مطالعهي فا صرف كنناد تاا خودشاان را در ساريعتارين زماان
ممکن ارتقاء دهند .هر چه ذهن شما بيشتر در خود داشته باشد ،تغيير سريعتر است.
يكبار دربارهي اينكه يك شخص خوب چيست و يك شخص بد چيست صحبت كردم .اينطور نيسات كاه
كسي كه بهنظر ميرسد كار بد انجام داده است يك شخص بد است و كسي كه كاري خوب انجام داده شخصي خوب
است .ذهن بعضي از افراد پر از افکار بد است -فقط اينطور است كه آنها را نشان ندادهاند يا بهصورت ماهرانهاي آنهاا
را نسبتاً خوب پنهان كردهاند؛ با اين حال اينها واقعاً افرادِ بد هستند .از سوي ديگر عدهاي از پايش باد نيساتند بلکاه
گاهگاهي كارهاي اشتباه انجام ميدهند؛ اين افراد ضرورتاً افراد بد نيستند .پس چگونه بايد افاراد خاوب و افاراد باد را
بفهميم؟
يك شخص شبيه يك ظرف است و او آن چيزي است كه حاوي آن است .تمام چيزهايي كه يك شاخص باا
چشمانش ميبيند و با گوشهايش ميشنود اين چيزها هستند :خشونت و پرخاشگري ،شهوت ،كشمکشهاي قادرت
در كارهاي ادبي ،كشمکش براي نفع و سود در دنياي عملي ،پرستش پول ،تجليات ديگر سرشت اهريمني و مانند آن.
چنين شخصي با سر او پر از اين چيزها ،واقعاً يك شخص بد است ،بدون توجه به اينكه چگونه به نظر مايرساد كاه
باشد .رفتار يك شخص توسط افکارش ديکته ميشود .با ذهني پر از اين چيزها ،يك نفر قادر است چاه كااري انجاام
دهد؟ فقط بهدليل اينكه ذهن همه كمتر يا بيشتر تا اندازهاي آلوده ميباشد است كه مردم نميتوانند مشاکلي را كاه
ظاهر شده است تشخيص دهند .گرايشهاي ناصحيح اجتماعي كه در هر جنبهي اجتماع مانعکس مايشاود باهطاور
نامحسوس و تدريجي درحال تغيير دادن مردم و مسموم كردن بشريت است و تعداد زيادي از آنچه را كه ماردم آن را
انسانهاي با سرشت اهريمن "ضد سنت"" ،ضد درستكاري" و "ضد اخالقي" ماينامناد ايجااد مايكناد .ايان آن
چيزي است كه واقعاً نگرانكننده است! حتي اگرچه اقتصاد اجتماع پيشرفت كرده است ،آن در دستان اين افاراد ناابود
خواهد شد چراكه آنها روشهاي تفکر انساني ندارند.
از سوي ديگر اگر يك شخص افکار سنتي مهربان بشريت را كه براي هزاران سال رواج داشته اسات بپاذيرد،
به رفتار و استانداردهاي صحيح انساني باور داشته باشد و با تمام چيزهاي خوب پر شده باشد ،رفتار اين شخص شابيه
چه چيزي خواهد بود؟ چه اين شخص آن را نشان دهد يا ندهد ،بهطور واقعي شخصي خوب است.
بهعنوان يك شاگرد ،اگر ذهنش با چيزي پر نشده باشد مگر دافا ،اين شخص قطعاً يك تزكيهكننادهي واقعاي
است .بنابراين بايد دركي واضح و شفاف دربارهي موضوع مطالعهي فا داشته باشيد .خواندن زياد كتابهاا و مطالعاهي
زياد كتابها كليد ارتقاء خودتان بهطور واقعي است .به عبارت سادهتر تا وقتي دافا را ميخوانياد ،درحاال تغييار كاردن
هستيد؛ تا وقتي دافا را ميخوانيد ،درحال ارتقاء هستيد .محتويات بيكران دافا به اضافهي ابزار تکميلاي -تمارينهاا-
شما را قادر ميسازد به كمال برسيد .خواندن بهطور گروهي يا بهوسيلهي خودتان يکسان است.
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قدما گفتهاي دارند كه" ،اگر كسي در صبح دائو را شنيده باشد ،در بعدازظهر ميتواند بميارد" .اماروزه در باين
انسانها هيچ كسي نميتواند معني آن را درک كند .آيا مي دانستيد كه وقتي ذهن يك شخص فا را بپذيرد ،قسامتي از
ذهنش كه فا را ميپذيرد در فا جذب مي شود؟ بعد از مردن آن شخصي كه فا را شنيده است ،آن قسمت كجاا خواهاد
رفت؟ دليل اينكه از شما درخواست ميكنم فا را بيشتر مطالعه كنيد ،بيشتر وابستگيهايتان را از بين ببريد و عقايد
بشري گوناگون را رها كنيد اين است كه اجازه دهم فقط قسمتي را با خود نبريد بلکه به كمال برسيد.
لي هنگجي
 1آگوست0998 ،

فاي بودا و بوديسم
بسياري از افراد هر موقع كه بودا ذكر ميشود به فکر بوديسم ميافتند .درحقيقت بوديسم فقط يك شاکل از تجلياات
فاي بودا در دنياي انساني است .فاي بودا خودش را در راههاي ديگر نيز در دنياي انساني متجلي مايكناد .باهعباارت
ديگر بوديسم نميتواند بيانگر كل فاي بودا باشد.
اينطور نيست كه هر چيزي در بوديسم توسط بودا شاكياموني آموزش داده شد .شکلهاي ديگري از بوديسام
در دنيا وجود دارد كه بودا شاكياموني را بهعنوان استادشان مورد تکريم قرار نميدهند .درحقيقت ،برخي هيچ ارتباطي با
بودا شاكياموني ندارند .براي مثال چيزي كه فرقهي زرد بوديسم تبتي پرستش ميكند تاتاگاتا خورشيد بازرگ اسات و
بودا شاكياموني را به عنوان يك بدن قانون بوداي تاتاگاتا خورشيد بزرگ در نظر ميگيرد .فرقهي سفيد بوديسم تبتي با
ميلرپا 11به عنوان چيز مورد پرستش ،هيچ ارتباطي با بودا شاكياموني ندارد و نه نامي از بوديسام شااكياموني مايبارد.
معتقدانشان در آن ايام حتي نام بودا شاكياموني را نميدانستند چه رسد به اينكه بودا شاكياموني چه كساي باود .هار
يك از فرقههاي ديگر بوديسم تبتي بودا شاكياموني را بهطور متفاوتي درک كردند .تراوادا هميشه خودش را باهعناوان
بوديسم راستين آموزش داده شده توسط بودا شاكياموني در نظر گرفته است ،زيارا آن از نظار شاکل ،روش تزكياهي
بهكار رفته در دورهي بودا شاكياموني را واقعاً به ارث برده است .آن ،احکام و لباس اوليه را حفظ كرده است و فقط بودا
شاكياموني را پرستش ميكند .بوديسم چيني قبل از اين كه در چين معرفي شود تغيير داده شد .روش تزكيه با پرستش
چندين بودا بهجاي تنها بودا شاكياموني ،بهطور شديدي تغيير داده شاد .در ايان فاصاله تعاداد احکاام دو برابار شاد و
آئينهاي مذاهب مردمان چين قديم با آن درآميخته شد .در طي مراسم مذهبيشان ،آالت موسايقي چيناي -از قبيال
ماهي چوبي ،زنگها ،گانگ و طبلها -استفاده شد و آنها سبك لباسهايشان را به شکل لباس مردمان چاين قاديم
تغيير دادهاند .آن به "ماهايانا" تغيير نام داده شد و بهطور قابل توجهي از بوديسم اوليهي بودا شاكياموني متفاوت شاد.
بنابراين ،تراوادا در آن زمان ماهايانا را بهعنوان بوديسم شاكياموني قبول نداشت.
مطالب فوق را ذكر كردم براي اينكه در فحواي بوديسم ،به اختالف بين فااي باودا و بوديسام اشااره كانم.
اكنون بگذاريد از نقطهنظر تاريخي دربارهي آن بحث كنم .در اجتماع غرباي ،مياان بقايااي مادفون شادهي فرهناگ
يوناني قديم نيز نماد كشف شد .درحقيقت ،در زمانهاي قديم قبل از سيل نوح نيز مردم بودا را پرستش ميكردند.
در زمان سيل ،برخي از اجداد يوناني باستان كه در آسياي غربي و منطقهي جنوب غربي هيماليا زندگي ميكردند ،زنده
ماندند .سپس آنها "برهمن" ناميده شدند و هنديهاي سفيد امروزه شدند .درحقيقت برهمنيسم در آغاز بودا را پرستش
ميكرد .آن ،سنت مورد تکريم قرار دادن بودا را از يونانيان باستان كه در آن زمان بوداها را "خدايان" ميناميدناد ،باه
ارث برده بود .حدود يك هزار سال بعد ،برهمنيسم تغيير شکل خاودش را شاروع كارد ،درسات شابيه دگرگاونيهااي
بوديسم در ماهاياناي امروزي ،دگرگونيها در بوديسم تبتي ،دگرگونيها در بوديسم ژاپني و مانند آن .بيش از يكهزار
سال بعد از آن در هند باستان ،برهمنيسم دورهي پايان دارماي خود را شروع كرد .مردم بهجاي پرستش بودا شروع باه
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پرستش چيزهاي نادرست كردند .در آن زمان ،افراد برهمن ،ديگر به بودا اعتقاد نداشتند .بهجاي آن ،چيازي كاه آنهاا
پرستش ميكردند همگي اهريمنها بودند .كشتن و قرباني كردن حيوانات بهعنوان مراسم پرستش باهوقاوع پيوسات.
زماني كه بودا شاكياموني متولد شد ،برهمنيسم در آن زمان يك مذهب كامالً شيطاني شده بود .اين طاور نيسات كاه
بگوئيم بودا تغيير كرده بود بلکه اين طور است كه مذهب ،شيطاني شده بود .ميان بقاياي فرهنگاي باقيماناده از هناد
باستان ،هنوز هم يك نفر ميتواند در غارهاي كوهستان مجسمههايي از برهمنيسام اولياه پيادا كناد .مجسامههااي
تراشيده شدهي خدايان همگي به تصوير بوداها شباهت دارند .آنها در بوديسم نيز ميتوانند بين پيکرههاي بودا در چين
يافت شوند .براي نمونه ،در غارهاي بزرگتر متعددي مجسمه هاي دو بوداي نشسته در مقابال يکاديگر وجاود دارد و
غيره .بودا هنوز بودا بود -اين مذهب بود كه شيطاني شده بود .مذهب نمايانگر خدا(يان) يا بودا نيست .اين فساد قلب
انسان بود كه مذهب را تغيير شکل داد.
همهي اينها نشان ميدهد كه فاي بودا ابدي است و اينكه فاي بودا سرشت عالم اسات .ايان فااي باوداي
توانمند است كه بوداها را خلق ميكند و نه بودا شاكياموني كه فاي بودا را خلق كرد .بودا شاكياموني به فاي بودا آگاه
و روشنبين شد ،آگاه شدن و روشنبيني تا سطح مقام دستيابياش.
بگذاريد كمي دربارهي اين دورهي تمدن بشري بگويم .آيا مي دانستيد كه دائو يك نوع خادا اسات؛ باودا ناوع
ديگري خدا؛ يهوه ،مسيح و مريم مقدس نيز يك نوع خدا هستند؟ مقام دستيابي و شکلهاي جسمانيشان در نتيجهي
تفاوتها در هدفهاي تزكيهشان و درک و فهمشان از دافاي عالم ،فرق ميكند .اين فاي بودا است كه بادن كيهااني
عظيم را خلق كرد و نه اين بوداها ،دائوها و خدايان .اين اندازه براي موجودات انساني شناخته شاده اسات .چاه مقادار
بيشتر براي بشريت ناشناخته باقي ميماند ،هنوز فوقالعاده زياد است! آيا باودا شااكياموني ياكباار بياان نکارد كاه
درخصوص بوداهاي تاتاگاتا به تنهايي ،آنها بهاندازهي دانههاي شن رودخانهي گنگ زياد هستند؟ آيا آموزشهاي ايان
بوداها مي تواند با دارماي آموزش داده شده توسط بودا شاكياموني يکسان باشد؟ آيا آموزشهايي كه آنها ميدهند ،اگار
و زماني كه آنها به اجتماع انساني بيايند ،مي تواند كلمه به كلمه با دارماي آموزش داده شاده توساط باودا شااكياموني
منطبق باشد؟ آيا شش بوداي قبل از بودا شاكياموني ،دارمايي را كه باودا شااكياموني آماوزش داد آماوزش دادناد؟ در
بوديسم اشاره شده است كه بوداي آينده ،بودا مايتريا براي موعظهي تعاليمش به اين دنياا خواهاد آماد .پاس آياا او
سخنان بودا شاكياموني را تکرار خواهد كرد؟ من احساس تأسف ميكنم كه پي ميبرم امروز بوديسم باه ايان مرحلاه
رسيده است ،بهطور نابخردانه اي ذهنش را با خود مذهب مشغول كرده است ،بهجاي اينكه بهطور واقعي عمل تزكياه
را انجام دهند .رياكاران و پستفطرتان مذهبي بهطور جدي درحال خراب كردن هم مکانهاي تزكيه و هم راهابهاا
هستند .با تأمل مجدد ،اين شگفتآور نيست .بودا شاكياموني درحقيقت يكبار دربارهي وضعيت در دورهي پايان دارماا
ن خود تفاوت دارد؟
صحبت كرد .چهقدر بوديسم امروزه با برهمنيسم در دورهي پس از آ ِ
درحال حاضر به اين دنيا ميآيم تا يكبار ديگر فا را آموزش دهم -تا بهطاور مساتقيم فااي بنياادي عاالم را
آموزش دهم .برخي از افراد جرأت نميكنند اين حقيقت را قبول كنند -نه بهخاطر اينكه آنها نگران تزكيهي خودشان
هستند ،بلکه بيشتر بهمنظور حفاظت خود مذهب يا بهخاطر اينكه آنها اجازه ميدهند احساسات بشر عاديشاان وارد
راه شوند .آنها مذهب را با بودا برابر ميشمرند .افراد ديگري هستند كه مخالفت ميكنند ،از تفکر انسان عادي استفاده
ميكنند ،زيرا آوازه و برجستگيشان در بوديسم مورد چالش قرار ميگيرد .آيا اين وابستگي كوچکي اسات؟ افارادي باا
انگيزههاي پنهاني كه جرأت مي كنند حتي به فاي بودا و بوداها تهمت و افترا بزنند ،درحاال حاضار ارواحاي در جهانم
شدهاند .فقط اينطور است كه زندگيشان روي زمين هنوز تمام نشده است .آنها هميشه خودشان را بهعنوان ناوعي از
دانشمندان مذهب در نظر ميگيرند .اما چهقدر آنها بهطور واقعي دربارهي فاي بودا ميدانند! اغلاب اوقاات باهمحاض
اينكه بودا ذكر ميشود ،بالفاصله آن را به بوديسم ربط ميدهند؛ به محض اينكه مدرسهي بودا ذكر مايشاود ،فکار
ميكنند كه آن بوديسم فرقهي خودشان است؛ به محض اينكه فاي بودا ذكر مايشاود ،آن را باهعناوان چيازي كاه
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ميدانند در نظر ميگيرند .افراد زيادي دور تا دور دنيا وجود دارند كه براي مدت طوالني عميقاً در كوهستانهاا عمال
تزكيه را انجام ميدهند .بسياري از آنها با پيروي از راههاي مختلف تزكيه در مدرسهي بودا ،كه براي صادها ساال باه
ارث گذاشته شده اند عمل تزكيه را انجام مي دهند ،آنها هيچ ارتبااطي باا ماذهب شااكياموني ندارناد .درخصاوص آن
پستفطرتهاي مذهبي كه حتي دربارهي اين مفاهيم يا اصطالحات روشن نيستند ،چاه ناوع صاالحيت و شايساتگي
دارند كه فالون دافا را نکوهش و انتقاد كنند .در گذشته ظهور مسيح ،يهوديت را نگران و ناراحت كرد .دو هزار و پانصد
سال پيش ظهور شاكياموني ،برهمنيسم را تکان داد .به نظر ميرسد كه مردم هرگاز نمايتوانناد از تااريخ درسهااي
مثبت ياد بگيرند .بهجاي آن ،آنها هميشه براي خاطر عاليق شخصيشان از درسهاي منفي ياد مايگيرناد .در عاالم
قانون تکوين ،ايستايي و تباهي وجود دارد .هيچ چيز پايدار و بدون تغيير نيست .بوداهايي در دورههاي تاريخي متفاوتي
وجود دارند كه براي نجات مردم به اين دنيا ميآيند .تاريخ به اين شکل توسعه مييابد .بشريت در آيناده نياز از فااي
بودا خواهد شنيد.
لي هنگجي
 07دسامبر0998 ،

دافا نميتواند استفاده شود
دافا ميتواند تمامي موجودات را نجات دهد .با بودن در مقابل حقايق بزرگ ،حتي آن باهاصاطالح "موجاودات ساطح
باال" كه درحال فرار به داخل سهقلمرو هستند و آناني از سهقلمرو كه به دافا آسيب زدهاند ديگر نميتوانند آن را انکاار
كنند .با اين وجود مشکلي پديدار شده و خودش را بين انسانهاي عادي آشکار كرده است .براي مثال ،برخي از افاراد
كه مخالف دافا بودند و به دافا باور نداشتند نيز آمدند كه عمل تزكيهي دافا را ياد بگيرند .دافا ميتواند تمامي موجودات
را نجات دهد .من با هيچ كسي كه براي يادگيري آن بيايد مخالفت نميكنم و درحقيقت دافا را باه تماامي موجاودات
آموزش دادهام .نکتهي كليدي اين است كه اين افراد از عماق درونشاان مارا باهعناوان اساتاد واقعايشاان در نظار
نميگيرند .نيت آنها 11براي يادگيري دافا اين است كه از آن براي حفاظت چيزهايي كه از عمق درونشان نمايتوانناد
رها كنند ،چيزهايي در مذهب يا خدا ،استفاده كنند .اين يك عمل دزدي ادبي از فا است .نيت استفاده از دافاا خاودش
يك گناه نابخشودني است .براي برخي از آنها ،بههر جهت ،جنبهي بشري ذهنشان كامالً زياد آگاه نيست؛ بنابراين در
تمام مدت آنها را مشاهده كردهام .از آنجا كه فکر مي كنم بدون توجه به دليل عالقمند شدن آنها به مسير دافاا ،ايان
هنوز براي آنها يك فرصت نادر است ،به خطاكاران فرصت ديگري ميدهم .بعد از همه او در زماني كاه دافاا باهطاور
گسترده درحال اشاعه است متولد شده است و او در يك بدن انساني نيز قرار دارد .منتظر آنها ماندهام تا بيايند كه ايان
را متوجه شوند.
درحقيقت گروه ديگري از افراد هستند كه مانند اين آمدند و بهطور كامال فهام اولياهشاان را تغييار دادهاناد،
مريدان دافاي واقعي و مصمم شدهاند .اما هنوز گروه ديگري از افراد كه قصد ندارند عوض شوند و مدت زيادي در دافا
لغزيدهاند وجود دارند .براي خاطر ثبات فا در دنياي انساني ،نميتوانم از ادامه دادنشان بيش از اين چشمپوشاي كانم.
بنابراين واقعاً فرصتشان را از دست خواهند داد .همانطور كه گفتم تغييرات سطحي براي ديگران اسات كاه ببينناد.
اين كه بتوانيد نجات داده شويد يا نه به تغيير و صعود قلب خودتان بستگي دارد ،اگر آنجا تغيير رخ ندهاد نمايتوانياد
رشد كنيد و هيچ چيزي نميتواند حاصل شود .درحقيقت اين بهخاطر خواندن جوآن فالون است كه بدنتاان در ساطح،
تا اندازهاي بركت داده شده است .به غير از آن ،هيچ چيزي بهدست نياوردهايد .با آن ذهن بد ،آيا ميتوانيد چيز ديگري
بهدست بياوريد؟ موجودات انساني! دربارهي اين بينديشيد! به چه چيزي بايد باور و ايمان داشته باشيد؟ به چاه چيازي
نبايد باور و ايمان داشته باشيد؟ چرا عمل تزكيه را انجام ميدهيد؟ براي چه كسي عمل تزكيه را انجام ميدهيد؟ براي
چه كسي زندگي شما وجود دارد؟ اطمينان دارم كه اين سؤاالت را بهدرستي سبك و سانگين مايكنياد .وگرناه قاادر
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نخواهيد بود چيزي را كه از دست ميدهيد جبران كنيد .زماني كه دافا خودش را براي بشريت آشکار كند ،اينها تنهاا
چيزهايي نيستند كه شما از دست خواهيد داد.
لي هنگجي
 06مارس0999 ،

استواري و عزم راسخ
عمل تزكيهي فاي بودا شکوهمند است .در عين حال جدي نيز هست .مريدان ،شما فقط ميدانيد كاه حقيقات و دروغ
بودن در جهان دنيوي وجود دارد ،اما نميدانيد كه موجاودات در بُعادهاي ديگار -شاامل خادايان -باهخااطر ساطوح
متفاوتشان ،در سراسر عالم بهطور خيلي زيادي فرق دارند .اين مسئله موجب اختالف در درک و فهمشان از چيزهاا و
حقيقت ميشود .بهويژه بهخاطر وضعيتي كه واقعيت اصالح -فا براي آنها روشن نيست ،برخي باعث تداخل و مقاومت
شديدي شده ،با استفاده از روشهاي مختلف براي تماس با شاگردان ،صدمه ميزنند .بدين طريق باعث شادهاناد كاه
شاگرداني كه چشم سومشان در سطوح پائين باز است شك و ترديد و سردرگميهايي دربارهي دافاا داشاته باشاند .در
بين اين موجودات درون سهقلمرو (به اصطالح "خدايان") و به اصطالح "موجودات سطح باالي" گوناگون كه باراي
گريز از اصالح -فا ،از بُعدهاي باالتر فرار كردهاند ،اكثر آنها 11دربارهي اصالح -فا حقيقت را نميدانند و در مقابل خود
اصالح -فا مقاومت ميكنند .آنها بهوسيله ي به نمايش گذاشتن يا گفتن برخي از درک و فهمشان به شاگردان برطبق
عقايد و تصورات خودشان ،يا توسط بازگو كردن چيزهايي به شاگردان و مانند آن ،درحال تضعيف كردن عزم راساخ و
ايمان راستين شاگردان هستند .درحقيقت آنها همگي چيزهايي خيلاي ساطح پاائين و دروغهااي فريبناده هساتند .از
آنجايي كه آنها خدايان هستند ،همگي به نظر ميرسند كه مهربان باشند ،باعث ميشوند گروههايي از شااگرداني كاه
درک ناكافي از دافا دارند ،افکار ترديد و دودلي را رشد دهند .در نتيجه عدهاي مطالعهي دافا را متوقف كردند و عادهاي
حتي به سمت مخالف رفتهاند .درحال حاضر اين مشکل خيلي جدي است .باهخااطر هماين ،وضاعيت ايان شااگردان
بينهايت تاسفبار است .در عين حال آنچه را كه از دست دادهاند مجادداً باهدسات نخواهناد آورد و ايان مصايبت و
فاجعهي عظيمي در زندگيشان است.
من تاكنون در نکات اصلي براي پيشرفت بيشتر و جوآن فالون در عناوين "فقط يك راه تزكياه" و "چگوناه
درحالي كه چشم سومتان باز است تزكيه كنيد" ،تمام اينها را براي شما ذكر كردهام .چرا يكبار كاه آن باهاصاطالح
"موجودات باالتر" را كه تظاهر به مهرباني ميكنند و با شما صحبت ميكنند ميبينيد نميتوانيد خودتان را بهدرساتي
اداره كنيد؟ آيا آنها ميتوانند شما را به كمال برسانند؟ چرا دربارهي اين نميانديشيد؟ چرا آنها قبل از اينكه دافا را يااد
بگيريد ،نسبت به شما بياعتنا بودند؟ چرا بعد از اينكه دافا را ياد گرفتيد دربارهي شما اينقادر نگاران شادند؟ تزكياه
جدي است .من تاكنون تمام اصول فا را به شما آموختهام .تمام اينها چيزهايي هستند كه شما بايد از ميان آن بگذريد
و امتحانهايي هستند كه در عمل تزكيه شخصيتان بايد آنها را بگذرانيد .شکسات خاوردن در گذرانادن آنهاا ،عمال
خودتان است .تمام اين مدت به شما فرصتهايي دادهام كه اين را متوجه شويد و دوباره به مسير برگرديد .براي خاطر
دافا نميتوانستم ديگر منتظر بمانم و مجبور شدم اين مقاله را بنويسم .مي دانم كه وقتي اين مقالاه را بخوانياد مسالماً
بيدار ميشويد؛ اما اين از تزكيهي خود شما نميآيد .چرا ديگران دخالت نکردهاند؟ گفتهام كه اصاالح -فاا از خاارج از
سهقلمرو شروع شد و درنتيجه ،برخي از بهاصطالح "خدايان" درون سهقلمرو نتوانستند آن را ببينناد .بناابراين جارأت
كردند كارهايي را انجام دهند كه به دافا آسيب رساند .زماني كه اصالح -فا وارد سهقلمرو و دنياي انسااني شاد ،هايچ
جايي براي فرار نداشتند .بههر جهت سوابقي از آنچه كه آنها انجام دادهاند وجود دارد كاه پاس از آن ،موقعياتهااي
آينده شان كه خود را در آن قرار ميدهند خواهد شد .برخي سطوحشان را پائين ميآورناد و برخاي موجاودات انسااني
خواهند شد .برخي اشباحي در دنياي اسفل و جهان مردگان خواهند شد و برخي از طريق انهدام تقريباً بيانتها و مکارر
57

بهعنوان جريمهي تمام آنچه كه انجام دادهاند ،بهطور كامال ناابود خواهناد شاد .ايان بادين خااطر اسات كاه آنهاا
موقعيتهايي است كه از طريق واقعيترين نمايش شينشينگ خودشان به آن ميرسند .به اين طريق ،تمام موجاودات
از باال نيز درحال دوباره ترتيب دادن جايگاه و موقعيتهاي خودشان در دافا هستند ،چه رسد به ايان چيزهاا در دنيااي
انساني و موجودات انسان عادي آن .در اصالح -فا عدهاي هستند كه صعود ميكنند ،عدهاي هستند كه نزول ميكنند
و عدهاي هستند كه منهدم ميشوند .بدون توجه به اينكه آنها خدايان ،انسانها يا ارواح هساتند ،همگاي در يکاي از
مکانها و موقعيتها در قلمروهاي متفاوت -از بقا تا انهدام كامل -از نو قرار داده خواهند شد .شما موجاودات انسااني
عزيز شمرده ميشويد بهخاطر اينكه ميتوانيد عمل تزكيه را انجام دهيد؛ اين دليل آن است كه چارا باه شاما چناين
اصول سطح بااليي آموزش داده ميشود .شما عزيز شمرده ميشويد بهخاطر اينكه از طريق تزكيه ميتوانيد موجودات
روشنبين واال با روشنبيني و فاي راستين مختلف شويد.
ليهنگجي
 06مارس0999 ،

سرشت اهريمني را بزداييد
بعد از كنفرانس تبادل تجربهي دافاي امريکاي غربي ،برخي از افراد كه به فا با وابستگيهايي گوش كردند ادعا كردند
كه عمل تزكيه بهزودي به پايان خواهد رسيد و استاد بخشي از شاگردان را برداشته و ترک خواهاد كارد .ايان عملاي
است كه بهطور جدي به دافا آسيب ميرساند و اين يك نمايش عظيم سرشت اهريمني است .كي من چناين گفتاهاي
را بيان كردم؟ اين از اينكه چيزها را بهخاطر وابستگيهايتان اشتباه ميفهميد ميآيد .چگونه ميدانيد كاه باه كماال
خواهيد رسيد؟ چگونه ميتوانيد به كمال برسيد وقتي كه حتي قادر نيستيد وابستگيهااي خودتاان را رهاا كنياد؟ دافاا
جدي است .چگونه آن ميتواند آنچه را كه مذاهب اهريمني انجام ميدهند دنبال كناد؟ چاه شاکلهااي ديگاري از
سرشت اهريمني را هنوز در سر ميپرورانيد؟ چرا بايد به سمت مخالف دافا تغيير جهت دهيد؟ اگر هنوز مايخواهياد از
مريدان من باشيد فوراً مورد استفاده قرار گرفتن توسط اهريمنها را زماني كه صحبت ميكنيد متوقف كنيد.
مريدان ،مکرراً گفتهام كه عمل تزكيه هم جدي و هم مقدس است .در عين حاال تزكياهي ماا باياد در برابار
جامعه ،بشريت و خودمان مسئول و پاسخگو باشد .چرا نميتوانيد با بزرگمنشي و بهروشي كه با اجتماع ماردم عاادي
سازگار باشد عمل تزكيه را انجام دهيد؟ در ارتباط با تمام افرادي كه به ديگران گفتند ديگر زماني باقي نماناده اسات،
كه آنها نظم و ترتيبهاي نهاييشان را ميساختند و مانند آن ،پيشنهاد ميكنم بالفاصله تأثيري را كه بهطور مساتقيم
يا غيرمستقيم باعث آن شُديد خنثي كنيد و به حالت اول برگردانيد .حتي يك جمله هم نبايد توسط اهاريمنهاا ماورد
استفاده قرار بگيرد .روش رسيدن به كمال ما بايد باز و بدون پردهپوشي باشد.
لي هنگجي
 11مارس0999 ،
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 -1لونيو -شرح و تفسيری با استفاده از زبان
 -2فالون دافا -راه (تزکيهي) بزرگ چرخ قانون
 -3دافا" -راه بزرگ" مخفف فالون دافا
 -4معلم (يا "استاد") عنواني محترمانه براي خطاب کردن که در چين استفاده ميشود .اينجا به معلم لي اشاره ميکند.
 -5نوشتههاي تئوريك -اين به نوشتههاي تئوريک مارکسيسم ،لنينيسم ،مائوئيسم و غيره اشاره ميکند.
 -6جوآن فالون -کتاب اصلي تزکيهي فالون دافا
 -7شينشينگ" -سرشت ذهن" يا "سرشت قلب"؛ "خصوصيات اخالقي".
 -8دارما -اين اصطالح ترجمهي مرسوم لغت "فا" در فحواي بوديسم است.
 -9دورهي پايان دارما -بر طبق اظهارات بودا شاکياموني ،دورهي پايان دارما پانصد سال بعد از وفاتش شروع ميشدد کده در آن
زمان دارمايش ديگر قادر به نجات مردم نخواهد بود.
 -01شاکيامونی -بودا شاکياموني يا "بودا" ،سيدارتا گوتاما .بهطور مشهوري بهعنوان بنيانگذار بوديسم شناخته شده است .گفتده
ميشود او در هند باستان حدود سدهي پنجم قبل از ميالد ميزيسته است.
 -00الئوذي -معروف به نويسندهي دائو د جينگ ،او بهعنوان بنيانگذار دائوئيسم درنظر گرفته ميشود و گمدان مديرود حددود
سدهي چهارم قبل از ميالد ميزيسته است.
 -02تاي جي" -نهايت بزرگ"؛ تاي جي سمبل مدرسهي دائو و چيزي که در غرب بهعنوان سمبل " يين-يانگ" مشهور است.
 -03گونگ"-انرژي تزکيه"
 -04استاد -کلمهي چيني "شي فو" در اين جا بهکار برده شده است که از دو بخش تشکيل شده است :يکي بده معندي "اسدتاد"
است و ديگري به معني "پدر" .نويسنده اغلب اين اصطالح را هنگاميکه به خودشان اشاره ميکنند بهکار ميبرند.
 -05آخرين ويراني -در محافل تزکيه اين باور وجود دارد که جهان سه مرحلهی تکاملي دارد (ويراني ابتددايي ،ويراندي ميداني،
ويراني آخرين) و االن دورهی پاياني ويراني آخرين است.
" -06مي شين"" -خرافه پرستي" يا "اعتقاد کورکورانه"
 -07فئوداليسم -در سرزمين چين معاصر اين اصطالحي خيلي منفي است که متضمن پسروي و خرافات است.
 -08شيجياجوآنگ -شهري در استان هبي که در فاصلهي کمي از جنوب پکن قرار دارد.
 -09فالون" -چرخ قانون"
 -21شَن :نيکخواهي ،همدردي ،مهرباني يا خوبي
 -20جن -شَن -رِن --جن به معني" حقيقت يا درستي"؛ شَن " ،نيکخدواهي ،همددردي ،مهربداني يدا خدوبي"؛ رِن" ،بردبداري،
شکيبايي ،پايداري يا کنترل خود".
 -Milerepa -22بنيانگذار فرقهي سفيد بوديسم تبتي
 -23در اينجا و نمونههاي ديگر در سراسر اين مقاله ،مثل جاييکه "آنها" يا "شان" ظاهر ميشود ،معلم بهخصوص از ضمير دوم
(عالوه بر ضمير مذکر) در پرانتز استفاده ميکنند تا شکل مؤنث "آنها" يا "شان" و غيره در چيني را شامل کنند.
 -24همانند زيرنويس باال ،يک ضمير دوم در پرانتز داده ميشود ،اين دفعه يکي براي "آن" استفاده شد.
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