آموزش فا در کنفرانس سوئيس
لي هنگجي
 4و  5سپتامبر  ،1۹۹۸ژنو

روز همگي بخير!
در ميان آنهايي که اينجا نشستهاند ،افرادي هستند که تازه از کنفرانس فاي سنگاپور خود را به اينجا رساندهاند ،افرادي از کشورها
و مناطق ديگر خود را رساندهاند ،و عدهاي شاگردان جديد هستند .هدف اصلي از برپايي يک کنفرانس فا اين است کته همته از
تجربيات يکديگر براي پي بردن به کاستيهاي خود استفاده و بتوانند در تزکيه با هم رشد کنند .در عين حال ،اين رويداد خودش
فرصتي براي انتشار فا اس  .هر چيزي که خواهان انجامش هستيم براي اين اس که ما را قادر سازد تزکيه کنيم و بهتر شويم-
بههيچوجه تشريفات نيس  .پس در آينده ،هر زمان که يک کنفرانس فا برگزار ميکنيم ،بايد به اين اصل پايبند باشيم تا واقعاً به
شاگردان مان کمک کنيم که پيشرف کنند .قبل از آنکه بتوانيم چنين کنفرانسهايي را برپا کنيم بايد از اين امر مطمتنن شتويم.
کنفرانسهاي تبادل تجربۀ زياد و مکرر ،بهراحتي سبب نوعي رقاب ميشود ،که شما يک طور اجرا ميکنيد ،من طوري ديگتر و
غيره ،درحالي که هر کسي محکم به ذهني بشري ميچسبد .اين فايدهاي نتدارد .همتۀ متا بايتد نشطتۀ شترو متان فتا باشتد و
کنفرانسهايي مثل اين را تماماً براي تزکيۀ شاگردان برگزار کنيم.
تعداد زيادي از شما حاضرين شاگردان قديمي هستيد .واقعاً خوشحالم که همۀ شما را ميبينم .واقعتاً در مستير تزکيته خودتتان را
بهسرع رشد ميدهيد .هنوز نميتوانيد تغييراتي که داشتهايد را ببينيد ،اما تغييرات ،فوقالعاده عظيم هستتند .در آينتدۀ نهچنتدان
دور ميتوانيد اين را تأييد کنيد و ببينيد .پس واقعاً راضيام.

طي اين دوره که تزکيه ميکنيد ،با گوش کردن به فايي که در کنفرانسهاي فا آموزش ميدهم و مطالعۀ عميق و پيوستۀ جوآن
فالون ،ميتوانيد بسياري از تجليات مختلف حشيش را ببينيد ،و درک متفاوت و عميقتري از فا به دس آوريد .در کنار اين ،مايلم
در مورد فرآيند تزکيۀ شما و مفهوم نو ديگري از ساختار کيهاني ،بيشتر با شما صحب کنم .اول دربارۀ نتو ديگتري از ستاختار
کيهاني صحب ميکنم .اينجا مسنلهاي هس که اول بايد آن را توضيح دهم :کيهان درواقع بهوسيلۀ فا بنا شد .پس مشصتودم از
صحب دربارۀ کيهان قطعاً پيشبرد علم معاصر به قلمرويي باالتر نيس  ،و بهعنوان نوعي دانش براي شما بيان نميشتود .بتراي
اين اس که به شما اجازه دهد تزکيه کنيد .علتش اين اس که اين ،ارتباط تنگاتنگي با فا دارد .هدف ،رسيدن شما به قلمروهاي
مختلف از طريق تزکيه اس  .يعني ،شما به مکانهايي در قلمروهاي مختلف که در آنجا آفريده شده بوديد برميگرديد ،به سطوح
و قلمروهاي مختلف کيهان برميگرديد .اين فا به همان اندازه که کيهان بزرگ اس بيکران اس  ،و اين نيز هنوز بتراي ذهتن
شما مفهومي ناشناخته اس  .امروز از زاويهاي ديگر صحب ميکنم و خواهيم ديد آيا تفکرتان ميتواند درک کند.
اول دربارۀ کيهان صحب مي کنم .صحب دربارۀ کيهان ،طوري ديگر بگوييم ،درواقع بحت دربتارۀ متاده يتا درک متاده است .
صرفنظر از اينکه علم نوين چشدر پيشرفته اس  ،درک آن از ماده هنوز فوقالعاده سطحي اس  .وقتي با کل کيهان مشايسه شود
حتي ارزش گفتن هم ندارد --نميتوان آنها را مشايسه کرد .ميدانيد که گفتهام کيهان از ذرات بنيادي تشکيل شده است  .پتس
ذرات بنيادي از چه تشکيل شدهاند؟ طور خاصي بايد آن را توضيح داد .در مفهوم اليههاي مختلتف بتدنهتاي کيهتاني منظتور،
اليههاي مختلف جهانها نيس ) ،بدنهاي کيهاني چشدر بزرگ هستند؟ گسترۀ فشط يک بدن کيهاني بهتنهايي فوقالعاده بتزرگ
اس  .اما اينطور نيس که قاعدهاي وجود داشته باشد که به موجب آن ،يک بدن کيهاني از تعداد مشخصي اليههايي از جهانها
تشکيل شده باشد .بعضيها بيش از ده هزار اليه از جهانها را شامل ميشوند و بدنهاي کيهتانياي هستتند کته بتيش از صتد
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ميليون اليه از جهان را دربرميگيرند .اين مفهوم فوقالعاده وسيع اس  .پس هر بدن کيهاني گسترهاي کيهاني اس کته وستع
آن خارج از تصور اس .
وقتي مردم دربارۀ مفهوم جهان صحب ميکنند ،اساساً در گسترۀ تعداد کهکشانهايي که مردم ميتوانند تشخيص دهند صحب
ميکنند .گسترهاي که علم نوين ميتواند مشاهده کند صرفاً جهان کوچکي اس که مردم دربارهاش ميگويند .بگذاريتد آن را از
منظر زمين درنظر بگيرم .با شرو از اين جهان کوچک ،سههزار جهان کوچکِ هماندازۀ ما جهانِ اليۀ دوم را تشتکيل ميدهنتد.
سپس ،سه هزار جهاني که هر کدام به بزرگي جهان اليۀ دوم هستتند جهتان اليتۀ ستوم را تشتکيل ميدهنتد .همته دربتارهاش
بينديشيد :بزرگنمايي خيلي زيادي شده اس  .با اينحال ،اين صحبتي دربارۀ يک گستره ،از يک منظر اس  .امتا در ايتن جهتان
فشط يک ذره با اندازۀ زمين وجود ندارد .ذراتي حدوداً بهاندازه زمين ما در سراسر جهان پخش هستند ،و بيشتمارند .متن فشتط از
بزرگنمايي جهانها از منظر يک ذره صحب کردم .درواقع ،ذراتي به آن اندازه در سراسر کل کيهان پخش هستند .آنها در همته
و هر چيزي هستند .همه آنها چنان سيستمي از گسترش را دارند ،که از بزرگ به کوچک و از کوچک به بزرگ در گردش است .
در نظر بشر ،حتي فشط اين اليه از جهانهاي کوچک ،بسيار عظيم اس  .تعداد ذرات سيارهاي درون آن که انتدازههاي مختلفتي
دارند بيحد و اندازه اس  .چرا؟ زيرا اگرچه بوداها ،خدايان ،و دائوها در سطوح خيلي باال به همهچيز بصيرت دارند ،اما هيچ کستي
دربارۀ شمردن ذرات غبار فکر نکرده اس  .يک سياره در درون يک بدن کيهاني وسيع واقعاً فشط مثتل يتک ذرۀ غبتار شتناور در
کيهان اس .
پس سههزار جهان اين اندازهاي ،دائماً زياد ميشوند و دامنه را گستترش ميدهنتد دائمتاً زيتاد ميشتوند و سيستتم را گستترش
ميدهند .حدوداً در اليۀ هزارم ،حد و مرز اين اولين سيستم بدن کيهاني فرا ميرسد .ولي حتي آن گستره نيز تنها گستره نيست :
اين در کيهان وسيع هنوز يک ذره اس  ،و ذرات آن سطح نيز ،در کيهان عظيم پخش هستند .فراسوي اين گستتره يتک حالت
خاليبودنِ کامل اس  .و دقيشاً چشدر خالي؟ اگر هر مادهاي از اين سيستم داخل آن ميشد ،مثل اين ميبود که خودش را متالشي
کند .دليلش اين اس که هر مادهاي در محدودۀ اين سيستم ،داراي حيات بوده و داراي خصوصيات منحصتربهفرد و فکتر است .
وارد شدن به چنان خاليبودن ميکروسکوپياي ،مثل اين ميبود که ديگر آن ذره نميتوانس فکر و حيات با ختود داشتته باشتد.
فوراً متالشي ميشد .بهعبارت ديگر ،هر چيزي که در آن ميافتاد متالشي ميشد .توضيح آن مفهوم بته ايتن شتکل ،فهمتش را
براي ما آسان ميکند .بههرحال ،فراسوي آن گسترۀ خاليبودن ،هنوز هم درواقع بدنهاي کيهاني ديگري از گستترههتايي حتتي
بزرگتر وجود دارد .اما به همان شکل ،امکانش نيس که حياتها در اين قلمرو يک قدم هم براي رفتن به سم آنجتا بردارنتد،
چراکه عواملي با ماهي حتي ميکروسکوپيتري در سطوح ميکروسکوپيتر و باز هم حتي ميکروسکوپيتري وجود دارند .هر چند،
آنجا در گسترههاي حتي بزرگتر ،مفاهيم ماده و حيات در آن بدن کيهاني متفاوت اس  -مفهوم متاده ديگتر وجتود نتدارد .درون
محدودۀ بدنهاي کيهاني ،تعداد اليههاي جهتانهتا يکستان نيست  ،امتا تکتتک بتدنهتاي کيهتاني از ميکروستکوپيترين و
بنياديترين ذرات تشکيل شدهاند .و تمام اين ذرات بنيادي از سرش کيهان ،جن ،شن ،رن شکل ميگيرند.
مفاهيمي که اينجا درحال صحب دربارهشان هستم واقعاً پيچيدهاند .الزم اس که توجه داشته باشيد چراکه زبان بشتري حشيشتتاً
محدود اس  .براي نمونه ،بزرگترين مادۀ ذرهاي يک بدن کيهاني معين نيز ،اليهاي از ذراتي با همان اندازه از ذرات بسيار ريتز در
سيستم خود ميشود .اين يک سيستم افشي ترکيبي ذره ناميده ميشتود .يعنتي ،ذرات يتک متاده فشتط از طريتق يتک سيستتم
ميکروسکوپي عمودي کنار هم قرار نميگيرند ،بلکه خودشان نيز در عين حال متشکل از موادي -از ذرهبيني گرفته تتا بزرگتتر و
حتي بزرگتر -در سيستمي متعلق به خود هستتند .بتهعبارت ديگتر ،ذرات داراي انتدازههاي مختلتف در هتر ستطح آن سيستتم،
خودشان سيستمهايي متشکل از مواد ميکروسکوپي هستند .و ذرات با اندازههاي مختلف در هر سطح آن سيستتم در همته چيتز
پخش هستند .بنابراين ذراتِ با اندازههاي مختلف آن ،ترتيبهاي ترکيبي افشي را نيز شتکل ميدهنتد .بنيتاديتترين ذرات آن و
سطح بزرگترين ذراتش کامالً از يکديگر فاصله دارند.
پس ،در نهاي  ،اوليهترين ماده چيس ؟ آب اس  .اما آبي که از آن صحب ميکنم آب جامعتۀ بشتري عتادي متا نيست  .و آب
رودخانهها ،جويبارها ،درياچهها ،و اقيانوس هايي که در سطوح مختلف هستند نيز نيس  .اين آب آن چيزي اس که تمام متاده و
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حياتهاي يک بدن کيهاني در سطحي معين را بهوجود ميآورد .شما ميتوانيد بته آن «متادۀ اوليته» بگوييتد ...ددرواقتع  ،فشتط
ميتوانيد به آن مادۀ اوليه بگوييد .و اين نو از آب با مفهوم آبي که ما در بعد موجودات بشري عادي درک متيکنيم فترق دارد.
دقيق بگوييم ،بايد به آن «آب ساکن» گفت  ،چتون حرکت نميکنتد .کتامالً ستاکن و بيحرکت است  .اگتر چيتزي را در آن
ميانداختيد موجي در آن ايجاد نميشد يا به اطراف نميريخ .
حاال که دربارۀ آب صحب ميکنيم ،بياييد اول دربارۀ آب دنياي بشري صحب کنيم .ميتوانيم از علتم دنيتوي مثتالي بيتاوريم.
همانطور که ميدانيد ،در جامعۀ بشر عادي ما ،دانشمندان معاصر ميگويند که مواد آلي و غيرآلي وجود دارند .آنها درواقتع فشتط
درکهايي محدود به اين بُعد هستند .ماده فشط از مواد اين بعد سطحي تشکيل نميشود .معموالً دانشمندان چيزهايي که در ايتن
بُعد ،زنده تلشي ميشوند -درخ ها ،گلها ،سبزه ،گياهان ،جانوران ،و موجتودات انستاني -را بتهعنوان «متواد آلتي» طبشهبنتدي
ميکنند .آنها درواقع از آب اين بُعد ساخته ميشوند .ميدانيد که آب بيش از نود درصد بدن را تشکيل ميدهد .يعني ،ما انسانهتا
از آب اين بُعد تشکيل شدهايم .قبالً ذکر کردم که آب ميتواند تمام چيزها را بهوجود آورد .فشط ايتنطتور است کته دانشتمندان
معاصر نميتوانند آن را درک کنند .بااينحال دهمانطور که ميدانيد آب اين بُعد فيزيکي ميتواند سبزيجات را رشد دهد .وقتتي
سبزي دوباره و دوباره در دس فشرده شود ،درآخر بهجز مشداري کلروفيل چيزي باقي نميماند .و اگر بهطرز خاصي به کلروفيتل
پرداخته شود ،هيچچيز بهجز آب نميماند .بهعبارت ديگر ،هر چيز اين بُعد که مردم مواد آلي در نظر ميگيرند درواقتع از آب ايتن
بُعد نشأت ميگيرد .يعني آب همه چيز را شکل ميدهد و بهوجود ميآورد.
پس بگذاريد به شما بگويم :مواد بهاصطالح غيرآلي درواقع توسط آب سطحي باالتر خلق شدهاند .اما علم نتوين نميتوانتد آن را
تشخيص دهد ،و بنابراين فکر ميکند که آن مواد زنده نيستند .اما درواقع زنده هستند .شکل وجود آنها از آنچه علم نوين ميتواند
تشخيص دهد کامالً متفاوت اس  .اگر علم نوين با مفاهيم کنوني اش به تکامل ادامه دهد ،مردم هرگتز شتکل آنهتا را نخواهنتد
شناخ  .گفتهاي در محافل تزکيه چيني دوران باستان بود« :فناناپذيران آنقدر نيرومندند که ميتوانند سنگي در ماهيتابه بيندازند
و از آن آب بگيرند ».مثل شوخي بهنظر ميرسد ،اما درواقع شوخي نيس  .در سراسر تمام گسترۀ اين بتدن کيهتانياي کته ايتن
جهان به آن تعلتق دارد ،بنيتاديترين منشتأ هتر شتيني آب است  .آب ميکروستکوپيتر بته چته شتکلي است ؟ و آب بتاز هتم
ميکروسکوپيتر به چه شکلي اس ؟ غيرقابل درک و خارج از تصور اس  .بنابراين گفتهام که اين ميتواند فشط ايدهاي بترايتتان
بماند.
آنچه هماکنون گفتم اين بود که ذرات سطوح مختلف همگي داراي يک عنصرِ از همه بنياديتر و اصليتر هستتند .امتا آن ذرات
در مجمو  ،هم ترتيبهاي افشي و هم عمودي دارند .درس مثل شرو از زميني اس که در آن هستيم :چنين و چنتان تعتداد از
کهکشانها يک جهان را تشکيل ميدهند ،و سپس چنين و چنان تعداد از جهانها ،جهان گسترهاي بزرگتر را ميسازند .ما زمتين
را نشطه شرو ميگيريم چون ما موجودت انساني ،اينجا هستيم ،و من اينجا درحال آموزش فا هستم .پس زمين را نشطته شترو
در نظر مي گيرم .اما زمين براي تمام مواد در اين جهان نشطه شرو نيس  .ما فکر ميکنيم که همتۀ متوادي کته در اطرافمتان
ميبينيم ماديترينها هستند .وقتي در گذشته فا را آموزش دادم ،براي آن که همه را گيج نکنم ،گفتم که آنها پايينترين ستطح
مواد هستند .اما واقعي اين اس که نميتوان آنها را بهعنوان تنها نو چيزهاي مادي در نظر گرف  .شما ميتوانيد به آنها «مادۀ
بنيادي» بگوييد .ميتوانيم اصطالحات ديگري را براي اشاره به آنها به کارببريم .هنوز ابَرماده هم وجود دارد ،ابتر ابرمتاده ،حتتي
ابرمادۀ فراتر...
در بُعدهاي اين سهقلمرو ،زمين در موقعي مرکزي جاي دارد .از لحاظ عمودي ،افشي ،و از نظر اندازۀ ذرهاي ،در مرکز اس  .بعتد
موادي نيز وجود دارند که جرم شان از زمين ما هم بيشتر اس  .اين آن نو از جرم نيس که قبالً مطرح کتردهام ،کته اتمهتا يتا
هستههاي اتمي چيزهايي با جرم باال را شکل ميدهند ،اين مفهوم مورد نظر نيس  .آنها همگي موادي هستند کته نتو انستان
ميتواند تشخيص دهد .آنچه دربارهاش صحب ميکنم ابرماده اس  ،چيزي که ابداً مادهاي از بُعد بشري نيس  .از لحاظ ذرات و
وضع ترکيبي ظاهري خود ،مواد اين بُعد را پش سر ميگتذارد .پتس نشطتۀ مبنتاي بزرگتترين ابرمتاده ،لبته ستهقلمرو است  ،و
همينطور ،نشطه مبناي کوچکترين ماده در لبۀ سهقلمرو اس  .بُعد بشري ،يا نشطۀ مبناي مادهاي که نو بشتر ميشناستد ،بتين
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مواد بزرگ و کوچک قرار دارد .اگر هر چيزي از اين بُعد بشري را «ماده» ميناميديد ،آنگاه به چيزهايي در سهقلمرو که کوچکتر
از مواد دنياي بشري هستند فشط ميشد گف که نا-ماده هستند ،و آن موادي کته از آن هتم کوچکترنتد نتا-نتا-متاده ناميتده
ميشدند ،و همينطور تا به کوچکترين ذرات در سهقلمرو ميرسيد .وقتي قبالً گفتم که در جهان مفهوم بزرگ و کوچک طتوري
نيس که مردم عادي آن را درک ميکنند منظورم اين بود.
و کيهان نيز درمجمو همينطور اس  .تمام ذرات زندهاند -داراي حيات هستند .پس همه دربارهاش بينديشيد :جهتان نيتز زنتده
اس  ،هر قدر هم که گسترهاش بزرگ باشد .اما درون حد و مرز يتک بتدن کيهتاني ،ذرات بستيار زيتاد و شتمارشناپتذيري بتا
اندازههاي مختلف وجود دارند ،که هر کدام بهعنوان يک موجود زندۀ مجزا وجود دارند .چه تعداد اليه آسمان در اين کيهان وجود
دارد؟ آن چه تعداد اليۀ جهان دارد؟ چند اليه بدن کيهاني وجود دارد؟ هيچ موجودي که درون آن اس نميتواند ارزيابي کند که
کيهان چشدر وسيع و پيچيده اس  .مفهوم بدن کيهانياي که صحب کردم ،دهها ميليون اليه جهان را شتامل ميشتود ،بتا ايتن
وجود اين هنوز صرفاً ذرهاي غبار در بدن عظيم کيهان بيحد اس  .اين نيز يک ذرۀ ناچيز اس  .اگر ميتوانستيد بهسرع به يک
مکان بسيار بسيار دور حرک کنيد و نگاهي به عشب بيندازيد ،ميديديد که کوچکتر از چيزي اس که موجودي بشري يک دانتۀ
شن را ميبيند .از دورتر که به آن نگاه ميکرديد ،کوچکتر از يک ذرۀ غبار به نظر ميرسيد .باز هم از دورتر که نگاه متيکرديتد،
ديگر نميتوانستيد آن را ببينيد .هماکنون دوباره و دوباره درحال توضيح آن بودم ،اما ساده بگوييم ،کل کيهتان ايتنطتور بتهنظر
ميآيد که از ذرات متشکل از ذرات ،و ذرات متشکل از ذرات ،ساخته شده باشد .اما درواقع ،براي اينکه نگاه حتي وسيعتري به آن
داشته باشيم ،از ذرات تشکيل نشده اس  .هيچ زباني براي اين وجود ندارد ،و آن را نميتوان به موجودات بشري گف .
روش تفکر بشري هميشه محدود اس  .وقتي گفتم ذرات ،ذرات را تشکيل ميدهند ،آن شما را به منطشتي ستاده ستوق داد ،کته
درواقع مناسب نيس  .پيچيدگي ساختار کيهان را نميتوان با استفاده از زبان بشري بهوضوح توضيح داد .بهعالوه ،افکتار ،زمتان،
بُعدها ،شکلهاي حيات ...همهچيز با رفتن از بُعدمان عوض ميشود .مخصوصاً وقتي زمانمکان تغيير ميکند ،تفاوتهاي عظيمي
بين ذرات وجود دارد .براي مثال ،ميدانيم که بين سيارات فاصلههايي هس که بسيار دورند .اما آيا ميدانستيد که بدن ما ،چوب،
هوا ،آب و غيره ،همگي از مولکولها تشکيل شدهاند ،که مولکولها نيز سطحي از ذرات هستند ،و اين سطح از ذرات ،دقيشاً سطح
مجاور سيارات اس ؟ يعني ،مولکولها بزرگترين ذراتتي هستتند کته از ستيارات کوچکترنتد .اتمهتا بزرگتترين ذرات کتوچکتر از
مولکولها هستند .وقتي فاصلۀ بين مولکولها و اتمها با مفاهيم انساني ديده شود ،فکر ميکنيم آنها خيلي نزديک هم هستتند ،و
تشريباً بينشان فاصلهاي نيس  .اما اگر وارد آن قلمرو ميشديد ،ميفهميديد که آن بُعد نيز زمان و حالت ختود را دارد ،و آن نيتز
بُعد فوقالعاده وسيع و پهناوري اس  .هر سطحي به همين شکل اس  .بين مولکولها و سيارات کته قترار گرفتتهايتم ،احستاس
ميکنيم کيهان عظيم اس  .اما اگر در بين اتمها و مولکولها ميايستاديد ،احساس ميکرديد که آن گسترۀ کيهاني حتي بزرگتتر
از اين گستره اس  .بهعبارت ديگر ،براي درک آن بايد مطابق با شيوۀ زمان و مکان آن باشيد.
با بيان موضوعي را که االن طرح کردم ،درحال گفتن اين به همه بودم که درحاليکه شتما فاصتلۀ بستيار زيتادي بتين ستيارات
ميبينيد ،فاصلۀ بين مولکولها -که وقتي با انگارههاي بشريمان ديده ميشود نزديتک است  -درواقتع واقعتاً دور است  .ذرات
ميتوانند موجودات بي شماري را شکل دهند ،شامل ما موجودات بشري ،انوا مختلف حيوانات ،گياهان مختلف ،چتوب ،ستيمان،
فوالد و آهن ،و همچنين هوايي که ما در آن زندگي ميکنيم .ذکر کردهام که موجودات بشري درواقع در تپهاي از ختاک زنتدگي
ميکنند .آگاه هستيم که کرمها در خاک ميخزند .اما آيا ميدانستيد که خدايان به ما انسانها همتانطتور نگتاه متيکننتد -کته
موجودات بشري درحال خزيدن در ميان خاک هستند؟ چرا اينطور اس ؟ ما انسانها خاک را خاک درنظر ميگيريم ،اما ختدايان
تمام مولکولها -يعني ،مولکولها در سهقلمرو -را خاک ميبينند ،و زمخ ترين و آلودهترين ماده .آنها را خاک درنظر ميگيرنتد،
و آنها واقعاً خاک هستند .پس همه دربارهاش بينديشيد :آن خدايان اين جهان و دنيا را چگونه ميبينند؟ هوا از مولکولها تشکيل
شده اس  ،و کل محيطي که پيرامون شما قرار دارد تشکيليافته از مولکولهتا است  .آب ايتن بعتد نيتز از مولکولهتا تشتکيل
ميشود ،و حتي هوا نيز همينطور اس  .خدايان مولکولها را خاک ميبينند ،پس شما کامالً مدفون در خاک هستيد ،و موجودات
بشري مشغول کندن و حرک در خاک هستند -موجودات بشري درس در اين نو از محيط زندگي ميکنند .با توضتيح آن بته
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اينصورت ،احتماالً ميتوانيد درک کنيد که چرا در سن مذهبي غرب يهوه يا عيسي آمتوزش دادنتد کته ختدا انستان را از گِتل
ساخ  ،درس ؟! درواقع در شرق گفته ميشود که نو وا انسانها را از گِل ساخ  .اين توضيح بايد درک آن را برايتتان آستانتتر
کند .خدايان درواقع تمام ذرات ساخته شده از مادۀ اين بُعد را گرد و خاک ،يا خاک ميبينند .اين واقعاً درس اس .
کمي قبل گفتم که ذرات ميتوانند هر چيزي را در يک بُعد شکل دهند .بدنهاي کيهاني پهناور و پر رونق هستند .هرچه ذراتتي
که يک دنيا را تشکيل ميدهند ميکروسکوپيتر باشند ،آن دنيا زيباتر و پرشکوهتر اس  .درواقع ،ذراتي حتي بتزرگتتر متيتواننتد
گسترههاي کيهاني حتي بزرگتر يا حياتهاي حتي بزرگتري را شکل دهند .درحالي که اين سيارهها براي ما موجتودات بشتري
اينطور به نظر ميآيند که از يکديگر بسيار دورند ،به چشم موجودات بزرگتر کامالً نزديک به هم ميرسند درس مثتل همتان
دريافتي که موجودات بشري از فاصلۀ بين مولکولها دارند .پس آيا چيزي که موجودات بشري بين سيارات متيبيننتد متيتوانتد
بخشي از بدن يک موجود باشد؟ بهعبارت ديگر ،آيا ميتواند يک موجود زندۀ حتي بزرگتر را بسازد؟! واقعاً همين مفهوم اس  .در
گذشته گفته ميشد که غولها و کوتوله ها وجود دارند .خواه افراد عادي بگويند که آنها وجود داشتند يا نه اهميتي نتدارد ،متن از
نظر اصول آموزش ميدهم .فشط اينطور اس که دوران تغيير کرده اس  .با پيشرف تاريخ تا اين مرحلته ،آن بايتد بتا الزامتات
تاريخي و فرهنگيِ اين دورۀ زماني همخواني مي داش  .پس اين باع شده که اجتما امروزي به اين صورتي کته هست شتود.
مردم به آنچه که نميتوانند ببينند يا تجربهاش کنند ديگر باور ندارند .و هر چه بيشتر بياعتشاد باشتند ،کمتتر مجتاز بته دانستتن
حشيش هستند .علتش اين اس که موجودات بشري نادان شدهاند .و بياعتشادي موجودات بشري درواقع چيتزي نظتم و ترتيتب
دادهشده بود .اغلب ميگويم که موجودات بشري ميخواهند اداره امور را در دس داشته باشند ولي ابداً هيچگتاه ايتنطتور نبتوده
اس .
درباره اين موضو که موجودات بشري ميخواهند اداره امور را در دس داشته باشند و در آرزوي دموکراسي هستند ،واقعي ايتن
اس که موجودات بشري هرگز بهطور حشيشي ادارۀ امور را در دس نداشتهاند ،چراکه ايتن ختدايان هستتند کته دنيتا را کنتترل
ميکنند .بهطور نمونه ،وقتي اشخاص در زندگي خود برک هاي بسيار و استعدادهاي بزرگي دارند ،مطمنناً نظم و ترتيب داده شده
اس که اينطور باشد ،يا مسنول رده باال شوند .از سوي ديگر ،آنهايي که برکت هتاي کتوچکي دارنتد و آنهتايي کته آنقتدرها
توانمندي ندارند ،قطعاً نميتوانند مسنولين ردهباال شوند .کمون پاريس حکوم سلطنتي را برانداخ  .اما بگذاريد به شتما بگتويم،
همۀ رؤساي جمهوري که نسلي پس از نسل ديگر در فرانسه رأي آوردند قبالً امپراتور بودند ،فشط اينطور اس که نظم و ترتيب
تغيير کرده اس  .منظورم از اين صحب اين اس که همه چيز را خدايان نظم و ترتيب ميدهند .بنابراين رقاب هتايي کته بتين
احزاب سياسي در اجتما بشري امروزي رشد پيدا کرده صرفاً اوضا و احوالي اس که بشري امروزي در ميان آن وجود دارد .در
دوران باستان -و فکر ميکنم همۀ شما به اين مطلب عشيده داريد -چنين چيزي وجود نداش  .امروز ،بشتري درواقتع بشتريتي
درهمپيچيده با يک اجتما درهمپيچيده اس  .فعالً دربارۀ اين موضو همينقدر ميگويم.
االن ذکر کردم که ذرات مختلف جهان ميتوانند موجوداتي با اندازههاي مختلف را بسازند .روي هر سياره موجودات زنتده وجتود
دارند .فشط اينطور اس که در اين بُعد موجودات بشري ظاهر نميشوند ،بنابراين ما موجودات بشتري نمتيتتوانيم متوجته آنهتا
شويم .علم امروزي اين را درک نميکند چراکه توسعهنيافته اس و فشط ميتواند درون اين بُعد دس و پتا بزنتد .درواقتع ،خيلتي
آسان اس که داخل بُعدهاي ديگ ر را ديد .تا زماني که يک سيستم بسيار بزرگ مشاهدۀ ميکروسکوپي داشتته باشتيد متيتوانيتد
شکل هستي آن اشيايي را ببينيد که از ذرات کوچکتر از مولکولها تشکيل شدهانتد .موجتودات بشتري نمتيتواننتد موجوديت
حشيشي آنها را ببينند چون انسانها انوا و اقسام موانع را دارند -موانع ذهنياي دارند که جلوي باور آوردنشان را ميگيترد .آنهتا
جرأت نميکنند اين کار را انجام دهند ،و هدف از انجام آن را نميفهمند .ولي صرفنظر از اينکه بخواهيد آنها را ببينيد يا نه ،هتر
چند وق يکبار نمودهاي حشيشي خود را آشکار ميکنند .بعضي افراد همينطور ناگهاني آنها را ميبينند .تح ترکيب عجيبتي از
شرايط ،موادي که در حرک هستند ممکن اس ناگهان خودشان را آشکار کنند .اين چيزي اس کته هتر از چنتد گتاهي اتفتاق
ميافتد .مردم هميشه سراب را يک نو پديدۀ انکسار اتمسفر توضيح ميدهند .اين نظريهاي براي توجيه ختود است کته بتراي

5

توضيح چيزي بهکار گرفته شده که در توان علم مدرن نيس  ،آن بيمعني اس  .واقعي ايتن است کته آنهتا تجليتات حشيشتي
بُعدهاي ديگر هستند .ميتوانيد مفهومي از جهان که االن مطرح کردم را متوجه شويد ،مگرنه؟ تشويق)
تمام مادۀ موجود در جهان از جن ،شن ،رن تشکيل شده اس  .در سطوح مختلتف ،جتن ،شتن ،رن تجلتيهتاي مختلفتي دارد و
بهصورتهاي مختلف به نمايش درميآيد .براي موجودات سطوح مختلف محيطهاي زندگي مختلفي خلق کرده اس  .وقتتي بته
سطح موجودات بشري ميرسد ،تجلي اين فا بينهاي وسيع و بينهاي پيچيده اس  ،روشهاي تزکيه فراواننتد ،و حشتايشي کته
مردم به آنها روشنبين ميشوند تعدادشان بسيار زياد اس  .اگر فردي بخواهد شخص خوبي باشد ،معيارهايي که در اين بُعد وجود
دارند اينها هستند :نيکخواهي ،وفاداري ،نزاک  ،معرف  ،امين بودن ،و مانند اينها .همۀ آنها از جن ،شن ،رن منتج ميشتوند ،و
فوقالعاده فراوانند .و اين همهاش نيس  .عنصري که زنان را تشکيل ميدهد لطاف و نرمي اس  ،درحالي که مردان الزم است
قوي و درس باشند و غيره .اينها همگي تجليات فا اس  .چگونگي نمود موجودات مادي و چگونگي شکلهاي هستتي متادي،
همگيشان تجليهاي فا هستند .فا همه چيز را خلق کرده اس .
بعد ،بگذاريد دربارۀ تزکيه صحب کنم .در تزکيه ،چرا مجبوريد براي رفتن به يک قلمرو در حد معيارهاي آن باشيد؟ چتون بتراي
آن سطح خاص ،فا وجود دارد .در آن قلمرو از آن موجودات و محيط آن موجودات استاندارد خاصي انتظار ميرود .يک بدن پر از
کارما که با محيط آن بُعد همخواني ندارد غيرقابل قبول اس  .بدني کثيف مطلشاً نميتواند وارد بُعدي آن اندازه باال شود .شما بايد
با حال بدنيِ آن قلمروي باالتر تطابق داشته باشيد -يعني ،حالتي رها از کارما .نه فشط الزم اس که رها از کارمتا باشتيد ،بلکته
مواد بدنتان هم الزم اس به آن شکل ،ميکروسکوپي و ظريف باشد .اين چيزي اس که افرادي که حشيشتتاً تزکيته نمتيکننتد
نميتوانند به آن برسند ،حتي اگر بخواهند و در طلبش باشند -فشط ميتوان آن را تزکيه کرد .با تحمتل ستختي و گتذر از ميتان
تزکيۀ طاق فرسا به آن ميرسند.
گذشته از اين ،سمتي از شما که داراي حيات اس بايد با استانداردهاي آن قلمرو تطبيق داشته باشد .يا بهعبارت ديگر ،ذهن شما،
افکارتان ،و همۀ ويژگيهاي معنوي وجودتان بايد با استانداردهاي آن سطح مطابش داشته باشد.
البته ،استانداردي نيز براي شکل هستي حياتهاي آن بُعد وجود دارد .نميتوانيد اينطوري بهصتورت يتک موجتود بشتري آنجتا
برويد .وقتي نزديک کمال هستيد بايد ظاهر موجودات در آن بُعد را بگيريد .سطح هرچه باالتر باشد ،ظاهر آن موجودات جوانتر و
زيباتر اس  .سطح هر چه پايينتر باشد ،زيبايي کمتر اس  .همانطور که فرد باالتر ميرود ،نه فشط ظاهر زيباتر متيشتود ،بلکته
افکار هم بايد خالصتر و پاکشدهتر باشند .روش هستي فرد ،صحب  ،رفتار ،و حرکات همگي دستخوش تغيير ميشوند .صتحب
آنها مثل شعر اس  ،و اين فشط چگونگي امور در سطح معيني اس  .سطوح باالتر شکوهشتان حتتي بيشتتر است  .قطعتاً عملتي
نميبود که با الزامات آن قلمرو مطابش نداشته باشيد .اغلب ميگويم« :تزکيه به شما مربوط اس  ،گونگ به استاد مربوط اس ».
بهعبارت ديگر ،هرچند ميخواهيد به چنان قلمرويي برسيد ،چگونه ميتوانيد به آن برسيد وقتي که حتتي دربتارۀ آن نمتيدانيتد؟
چگونه ميتوانيد اين کار را انجام دهيد؟ خود شما نميتوانيد اين کار را انجام دهيد .من فشط به قلبي که براي تزکيه داريتد نگتاه
ميکنم .اگر در ادامه دادن به تزکيه مصمم هستيد ،استاد به سم ديگر رسيدگي خواهد کرد .چيزي که حياتي اس اين اس که
آيا ميتوانيد پابرجا باشيد و آيا ميتوانيد تزکيهتان را تمام کنيد.
من جزئيات روشي که گونگ تکامل مييابد را مورد بح قرار ندادهام ،و نميخواهم افراد روي اين متمرکز شتوند .انجتام آن بته
اين شکل از برانگيختن وابستگيها جلوگيري ميکند و نميگذارد تخيل افراد به هر جايي برود .همانطور که ميدانيد ،فترد هتر
چه باالتر ميرود ،ذهنش آرامتر اس  .ولي اين درس نيس که بدون باال بردن شينشينگتان ،مصرانه در جستجوي سکون دو
آرامش باشيد .بعضي افراد وقتي تمرينها را انجام مي دهند سخ دنبال سکون هستند .مصرانه سعي دارند به ستکون برستند ،و
اين به يک وابستگي ميانجامد .ولي ميتوانم بگويم بهصورتي که روشهاي تزکيۀ سطح پايين اين را ميبينند يک شيوه است ،
درصورتي که وقتي از سطوح باال ديده ميشود ،رفتاري مملو از قصد اس  .چرا؟ سکون و آرامش فشط ميتواند از طريق تزکيته و
از بين بردن تدريجي وابستگيها حاصل شود .اگر کسي بخواهد ختودش را کتامالً ستاکن کنتد و همتينطتوري صترفاً از تمتام
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وابستگيها کنار بکشد ،در حال کلي نميشود چنين کاري کرد .البته ،موقعيت هتاي ويتژهاي وجتود دارد کته روي آنهتا بحت
نخواهيم کرد) .اينکه بتوانيد به چنان سکوني برسيد معنياش اين اس که ذهنتان تا آن حد پاک و خالص شده اس  .آنچه کته
«موقعي هاي ويژه» مينامم به روشهاي تزکيهاي اشاره ميکند که روح کمکي را تزکيه ميکنند ،که آنجا شخص متيتوانتد از
همان ابتدا خودش را ساکن کند .اما اين روش تزکيه کردن دافاي ما نيس  .اين موضو کوچکي نيس .
همانطور که قبالً عنوان کردم ،وقتي با اهدافي که در ذهن خود داريد با ديگران حرف ميزنيد ،ميخواهيد آنها را تغيير دهيتد يتا
متشاعد کنيد ،هر اندازه هم که کلماتتان معشول باشد پذيرش کامل آنها براي افراد ديگر مشکل اس  .و نيز آن کلمات نميتواند
قلب مردم را تکان دهد .چرا؟ بگذاريد برايتان بگويم :درواقع علتش اين اس که کلمات شما همتۀ افکارتتان را بتا ختود دارنتد.
افکار پيچيدهاي با جمالتتان داخل شده اس  ،مثل احساسات و اميال انسانيتان ،و حتي آن وابستگيهاي بستياري کته داريتد.
اين باع ميشود حرفهايتان خيلي قدرتمند نبوده و تا اندازهاي آبکي باشند .همچنين ،مردم اغلب وقتي چيزهايي بته ديگتران
ميگويند از ديد خودشان به مسائل نگاه ميکنند ،و ممکن اس آن منطبق با فاي جهان نباشد .بنابراين از اين نظتر ،آنهتا فاقتد
قدرت حشيش هستند .گذشته از اين ،افراد موقع صحب با ديگران چيزهايي براي حفاظ خودشان اضافه ميکنند تتا صتدمهاي
نبينند .بهعبارت ديگر ،ني پش حرفهاي شما آنگاه ديگر خالص نيس  .و در نتيجه حرفهايتان واقعاً سبکسرانه متيشتوند.
اما وقتي ذهنتان حشيشتاً بتواند آرام شود ،وقتي وابستگيهايتان کمتر و کمتر شوند ،يا زماني که افکار مزاحم کمتر و کمتر شوند،
آن موقع ميبينيد که کلماتتان قدرت پيدا کردهاند .چرا اينطور بود که وقتي دربارۀ بيعملي صحب کردم اشتاره کتردم کته در
مسائلي که به شما مربوط نيس نبايد دخال کنيد؟ علتش اين اس که کلمات شما همتين حتاال هتم داراي قتدرت هستتند ،و
کلماتي که داراي قدرتند ميتوانند مردم را تغيير دهند .بدون توجه به اينکه آيا تغيير دادن کسي درس بتهنظر ميرستد يتا خيتر،
ممکن اس درحال انجام کار اشتباهي باشيد .شما حشيش را نميدانيد زيرا چيزي که چشمتان متيبينتد ستطحي است  ،و زيترا
نميتوانيد داليل کارمايي گذشته را مشاهده کنيد .ذهن شما همانطور که به سطوح باالتر ميرسيد به طور فزايندهاي ختالصتتر
ميشود .چيزي که آنوق از فکرتان تراوش ميکند ،و چيزي که ميگوييد ،بينهاي پاک خواهد بود .هرچه پاکتتر و ستادهتتر
باشند ،با اصول آن سطح جهان تطابق بيشتري دارند .حرفهايي که سپس بر زبان ميآوريد ميتوانند بالفاصتله بته قلتب متردم
نفوذ کند ،در عمق افکار مردم بنشيند ،و به قسم ميکروسکوپيتر وجودشان اصاب کند .حاال آيا ايتن قدرتمنتد شتدن نيست ؟!
پس اگر بتوانيد به آرامش و سکون برسيد ،اين توانايي حکاي از اين دارد که به سطح معيني رسيدهايد.
در تزکيه مان الزم اس براي رسيدن به يک قلمرو در حد الزامات آن قلمرو باشيم .وگرنه نميتوانيد به آنجا برويد .اين دليتل آن
اس که چرا در تزکيهمان وابستگي هاي بشري بايد دور انداخته شوند ،چرا کارما بايد از بين برود ،چترا بايتد در حتد الزامتات فتا
شويم ،و چرا از شما ميخواهم که کتاب را خيلي بخوانيد و فا را خوب بفهميد.
اين موضو را فشط بهطور مختصر مطرح کردم .اين يک کنفرانس فا اس  .شما براي ديدن من فرصت هتاي زيتادي نداريتد ،و
پرسشهاي خيلي زيادي که داشتيد را آماده کردهايد و ميخواستيد فرصتي داشته باشيد تا از من بپرسيد .بنتابراين از زمتاني کته
مانده براي پاسخ پرسشهايتان استفاده ميکنم .ولي يک مسنله هس که بايد توجه کنيد :بعضي افراد البته ،همۀ آنها شاگردان
جديدند) وقتي پرسش ميکنند برخورد جسورانهاي دارند ،و به استاد خود احترام شايسته را نشان نميدهند .البته ،اينطتور نيست
که خواهان رعاي تشريفات قديمي احترام به معلم باشم ،ولي هر چه باشد من استادتان هستم ،و شما را به قلمرويي باال نجتات
ميدهم .چيزي که به شما ميدهم چيزي اس که هرگز تا آخر هستيتان نميتوانيد برايش بپردازيد .پس اميدوارم لحنتان لحن
يک مريد باشد .بسيار خوب ،ميتوانيد برگۀ پرسش خود را بفرستيد.

پرسش :بعد از شاکياموني ،الئوذي و مسيح ،چه تعداد از افراد از طريق تزکيه به مشام دستيابي راستين تاتاگاتا دس يافتند؟
معلم :رويهمرفته تعداد بسياري بودهاند .بعد از شاکياموني بسياري از افراد بته «راه» دست يافتنتد ،بتهطور موفشيت آميزي در
مذهب بوديسم تزکيه کردند .و افرادي در ميان مريدان بعدي عيسي و راهبها وجود داشتند که تزکيهشان با موفشي بته انجتام
رسيد .البته در چين روشهاي تزکيۀ بسياري وجود دارد .ازآنجاکه راههاي تزکيه محدودي جغرافيايي ندارند ،در زمانهاي باستان
7

در جامعه غربي نيز کساني بودند که تزکيه ميکردند و تعدادي از آنها موفق شدند .با استفاده از شيوههاي مذهبي نبود کته آنتان
موفق شدند .اما در زمانهاي اخير تعداد کمي به کمال رسيدهاند .در جامعۀ معاصر تعداد تشريباً صفر اس .

پرسش :در جوآن فالون د جلد دوم) اشاره شد که ماه بهدس بشري عصر قديم ساخته شد .آيا ممکن اس استاد کمتي دربتاره
عل و هدف ساخ آن در آن زمان به ما بگويند؟
معلم :همه اينجا درحال خنديدن هستند ،زيرا آن از عل آموزش فا بسيار دور اس  .شما به دنبتال دانتش هستتيد و ميگذاريتد
تصوراتتان سرکش شود ،و وقتي تصوراتتان بيقيدوبند ميشود ،فکر شما کمتر خالص و کمتر آرام ميشود .اما بهجاي آنکه آن
چيزهايي که شما در ميان مردم عادي به آنها وابستگي داريد را رها کنيد ،از من دربارۀ آنها ميپرسيد و حتي آنها را با فا مخلتوط
ميکنيد .اين دقيشاً آن چيزي اس که براي شما دربارهاش نگران هستم .ذهنتان را روي تزکيه متمرکز کنيتد .البتته چتون ايتن
سؤال مطرح شده اس  ،ميتوانم پاسخ دهم.
در گذشته ،وضعي هرگز شبيه شرايط علم امروزي نبود .بنابراين بشري ِ دورههاي زماني مختلف ،مطمنناً بته شتيوههاي همتان
زمانها درحال پيشرف بود .در زماني مردم متوجه مشکلي شدند که تاريکي براي آنها بهبار ميآورد ،پس در آن بتاال متاه را بنتا
کردند تا درطول شب براي زمين روشنايي فراهم کند .اين هيچ ربطي به تزکيه ندارد .اينطور نيس که مايل نيستم دربارۀ آن به
شما بگويم .اينطور اس که هرچه بگويم به چيزي ماهي مادي ميبخشد ،چراکه آنچه من بگويم فا ميشتود .ازايتنرو از متن
نخواهيد بهطور سرسري دربارۀ امور مورد عالقه بشر صحب کنم.

پرسش :آيا سرع ني شخص از سرع نور بيشتر اس ؟
معلم :قطعاً اينطور اس  .سرع افکار انسان خيلي سريع اس  .همانطور که سطحتان باالتر ميرود درون هر بُعدي در سطوح
زيرينِ خودتان نفوذ خواهيد کرد .بهدق به مطلبي که درحال گفتن آن هستم ،گوش کنيد :همينطور که سطحتان باالتر ميرود،
وقتي گونگتان در همۀ بُعدهاي زير سطح شما نفوذ ميکنتد ،آن تح تتأیير محتدودي هاي زمتانيِ آن بُعتدها نيست  .گونتگ
بهوسيلۀ ني هداي ميشود .ازآنجاکه در اين محيط زندگي ميکنيد ،سرع راه رفتنتان ،سرع ماشتينتان و غيتره ،تکتتک
چيزها توسط زمان اين بُعد محدود ميشود .فکري که از افراد صادر ميشود ،در اين بُعد بشري سريع است  .اگتر شتخص ،يتک
تزکيهکننده باشد ،او از محدودي هاي اين بُعد فراتر ميرود و ني او فوقالعاده سريع است  .درضتمن ،متا گفتتهايم کته گونتگ
شخص و تمام تواناييهايي که در بدنش حمل ميکند بهوسيلۀ افکارش کنترل ميشوند .پس بدين معني اس که وقتي نيت او
برميخيزد ،گونگش وارد ميشود -او اين اندازه قدرتمند اس  .گفتهام که اگر تواناييهاي آن عده از شما که به قلمروهاي بستيار
بااليي تزکيه کردهايد براي تان قفل نشده بود ،ممکن بود واقعاً در يک لحظه آسمان و زمين را زيرو رو کنيد .بنابراين قبل از آنکه
فرد به روشنبيني کامل برسد ،بهطور قطع براي او مجاز نيس درحالي که بر روي زمين تزکيه ميکند مانع بازدارنتدهاي نداشتته
باشد ،آن مطلشاً ممنو اس  .براي آن افرادي که تواناييهاي کوچکي دارند اشکالي ندارد ،زيرا اين بُعد بهوسيلۀ خدايانِ ايتن بُعتد
مراقب ميشود ،و آن خدايان ميتوانند تمام اينها را کنترل کنند بهطوري که يک فرد نتواند آسمان را واژگون کرده يا زمتين را
سر و ته کند .اما اگر تواناييهاي يک شخص ،بزرگتر باشد اجازه داده نميشود .استاد نيز بايد مراقب اين باشد.

پرسش :در اين جهان ما ،چه نو مادهاي بيشترين سرع را دارد؟
معلم :شما دربارۀ علم ميپرسيد .پاسخ دادن به شما ذهني درطلب بودنتان را ارضاء ميکند ،و آن مثل اين اس که به بيشتتر
شدن وابستگي تان کمک کرد .اما اگر به شما نگويم ،خوب ،شما اين سؤال را مطرح کردهايد.
درخصوص سرع در اين بُعد که مردم امروزه ميدانند ،آن انرژي حتي بيشتتري دارد کته متردم کشتف نکردهانتد و نميتواننتد
استفاده کنند .اين نظرات که چه چيزي بزرگترين و کوچکترين هستند از منظر درک بشري مطرح ميشتود آنهتا درکهتايي در
۸

حيطه بُعد و ميدان زمانيِ بشري هستند .اندازه ،آنطور که انسانها تصور ميکنند ،در اين جهان وجود ندارد .پس در اين جهتان،
آنچه سريع اس – که شما اشاره کرديد -بستگي به سطح دارد .بهطور مثال ،سرعتي که خدايي در سطحي بستيار بتاال صتحب
ميکند هنوز سريعتر از سرع ذهن شما اس  -حتي وقتي آن خدا خيليخيلي کُند صحب ميکند .کلماتي که من اينجا درحتال
گفتن هستم و آنچه که االن درباره وابستهبودنتان گفتم همين االن روي داده اس  ،اما در بُعدي خاص درواقع صدها سال پيش
رخ دادند .تفاوت اينقدر زياد اس  .کيهان صرفاً بهطور فوقالعادهاي وسيع اس  .تفاوتهاي ميدانهاي زمتاني ،بُعتدهاي پيچيتدۀ
جهان را شکل دادهاند.
در واقع ،چيزي که تح تأیير محدودي هاي زمان نباشد ،آن چيزي اس که سريعترين اس  .اما موجودات بشري هرگز حشيشتتاً
معناي حشيشي آن جمله را درک نخواهند کرد .اين فکر شما« :چه نوعي از ماده سريعترين سرع را دارد »،يتک فکتر بشتري و
يک درک بشري اس  .زمان مطلق نيس  ،حتي در اين بُعد حاضر ما .همانطور که ميدانيد ،در جوآن فالون ذکر کردم که يتک
ستارۀ معين بهنظر ميرسد  15۰هزار سال نوري از ما دور اس  .اما درواقتع ،متن صترفاً بتا استتفاده از آنچته موجتودات بشتري
ميتوانند با علم معاصر درک کنند درباره آن بح مي کردم .آن واقعاً به اين شکل نيس  .پس چگونته است ؟ بياييتد دربتاره آن
بينديشيم :زمان هاي متفاوتي در بُعدهاي مختلف وجود دارد .درون گستره زمين ما يک ميدان زماني وجود دارد ،و هر چيتزي بته
محدودي هاي آن زمان ،محدود شده اس  .به محض آنکه يک ماهواره ساخ ِ دس بشر به فراتر از اتمسفر متا بترود در ميتدان
زماني ديگري اس  ،که بهطور مسلم با ميدان ز مانيِ زمتين يکتي نيست  .بنتابراين وقتتي آن از کنتار ستيارات ديگتر ميگتذرد
ميدانهاي زماني آن سيارات نيز وجود دارند .هرچه بدن کيهاني بزرگتر باشد ،تفاوتهاي زماني و سرع در آن بيشتر اس .
گفته ميشود که  15۰هزار سال نوري براي ما طول ميکشد تا چيزهايي را که در سيستم راه شيري رخ ميدهد ببينتيم .درواقتع
بگذاريد به شما بگويم که شايد بتوانيد آنها را فشط در دو يا سه سال ببينيد .چرا؟ زيرا سرع نور نيتز در معترض محتدودي هاي
ميدانهاي زماني اس  .وقتي نور در ميان ميدانهاي زماني متفاوت نفوذ ميکند ،سرعتش« ،شوآ ،-شوآ ،-شوآ »،-ناگهان تند يتا
کُند ميشود .وقتي اينجا به زمين ما ميرسد ،آنگاه با ميدانِ زمانِ زمين تطابق دارد و فوقالعاده آهسته ميشود .هيچ راهي وجود
ندارد که با استفاده از اين ميدان زماني که ساکنين زمين ميتوانند درک کنند ،زمان در کيهان را ارزيابي کرد .درک نتو بشتر از
حشيش  ،از ماده ،از حيات ،از کيهان و از بسياري چيزها ،شامل رشد و توسعه انسانها اشتباه اس .

پرسش :موجودات روشنبين بزرگِ سيستم بودا چگونه نور اين جهان را شرح ميدهند؟
معلم :فشط ديدن نور چه موضو مهمي اس ؟! انوا بسياري از نور وجود دارد ،و آنها در سطوح مختلف متفاوت هستتند .اينکته
چگونه و نيز با چه هدفي نور منتشر ميشود متفاوت اس  .براي تفکر درباره چيزهايي که باالتر از انسان هستند از افکتار بشتري
استفاده نکنيد .ميگويم اگر ميخواهيد تزکيه کنيد ،الزم اس کتاب را بيشتر بخوانيد و فا را بسيار مطالعه کنيد .آنچته نميتوانيتد
به آن روشن شويد و آنچه را نميدانيد ،در آينده تماماً در فا قابلرؤي خواهند بود .درباره آن بينديشتيد :گفتتهام کته هتر شتيني
انرژي دارد– حتي مولکولها انرژي دارند .مردم نميتوانند احساس کنند که مولکولها انرژي دارند زيرا انسان خودش از مولکول
تشکيل شده اس  .به همين دليل اس که افراد نميتوانند آن را حس کنند .چيزهايي که انرژي دارند ،نور و قدرت دارند .از يتک
توده کوچک خاک ،يک کوه درس نکنيد يا مفهوم هر چيز بسيار کوچکي را بزرگ نکنيد .زماني که تشواي عظيم مريدان دافا به
نمايش درآيد ،آن باشکوه و عالي خواهد بود.

پرسش :آيا مي توانيم براي انتشار فا ،مشاالت استاد را در روزنامه به چاپ برسانيم؟ از سوي ديگر ،دلواپس هستم که مردم ممکتن
اس معني مشاالت را به اشتباه تفسير کنند.
معلم :اشتباه تفسير خواهند کرد .همگي اشتباه تصور خواهند کرد .پس بهتر اس آن کار را نکرد .چرا؟ بگذاريد به شتما بگتويم،
بهترين روش ما براي اشاعه فا اين اس که همگي تمرينها را به شکل گروهي انجام دهند .فشط درحال گفتن اين هستتيم کته
نميخواهيم افرادي که رابطه تشديري دارند را جا بگذاريم .وقتي درباره انتشار فا درحال صحب هستم ،اين درخواس را ندارم که
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تمام انسانها بيايند و فا را کسب کنند -اصالً منظور اين نيس  .درباره اين صحب ميکنم که افرادي با رابطه تشديري بيايند فتا
را کسب کنند .امروز بهطور واضح به همه ميگويم :روشي که ما تمام مدت براي انتشار فا برگزيدهايم اين اس که شتما بيترون
تمرينها را انجام دهيد .ديگري اين اس که کتابهاي دافايمان را براي فروش در کتابفروشيهاي عمومي بگذاريم .بدنهاي
قانون من ،افراد با رابطه تشديري را براي خريدن کتاب هداي خواهند کرد ،و همين که آنهتا آن را بخواننتد خواهنتد آمتد و يتاد
ميگيرند .همچنين تمرينها را بيرون انجام ميدهيم ،پس بدنهاي قانون براي آنها ترتيبي ميدهند که مکانهاي تمرين را پيدا
کرده و فا را کسب کنند .ازطريق ترکيب موقعي هاي عجيب و غريب ،آنها براي انجام تمرينها به اينجتا کشتيده ميشتوند ،يتا
شاگردانمان را پيدا ميکنند .ما آن را اينگونه نظم و ترتيب دادهايم.
شما ميخواهيد افراد بيشتري درباره آن بدانند و انوا و اقسام روشها را بهکار بردهايد .آن ،ني ِ خوب شتاگردان است  ،ميتتوانم
آن را ببينم .و شما بهخوبي عمل کردهايد .ولي تمام آنها ابتکار شخصي و عمل انفرادي اس  ،پس آن را رد يا تأييد نمتيکنم .در
فا ،بههرحال ،روشهاي انتشار فا که براي دافا بهجاي گذاشتهام اينها هستتند :تمرينهتا را بته شتکل گروهتي در بيترون انجتام
ميدهيم ،کنفرانسهاي فا برگزار ميکنيم ،و کتابها را براي فروش در کتابفروشيها در دسترس قرار ميدهيم .افراد بتا رابطته
تشديري براي خريد کتاب خواهند رف  ،و بعد از اينکه آن را بخوانند مايل خواهند بود تزکيه کنند .و آنگاه با ابتکار خودشان ،متا
را پيدا خواهند کرد و ياد ميگيرند .آن اينگونه اس  .البته گاهي اوقات شاگردان ،بهعنوان کاري که خودشان شخصاً انجام دادند،
در روزنامهها اطالعيههايي ميگذارند تا دربارۀ آن به مردم خبر دهند .آن نيز ميتواند به افراد زيادي امکان دهد که فا را بهدست
آورند .من آن رويکرد را رد نميکنم ،زيرا ميتواند به کساني که رابطه تشديري دارند کمک کند که از آن آگاه شوند .فشط درحتال
گفتن اين هستم که بهترين شکلهايي که براي شما بهجاي ميگذارم تا فا را انتشار دهيد ،تمرينهاي گروهي و کنفرانسهاي فا
هستند.

پرسش :من انتشار فا را بخش جداييناپذير از تزکيهام قرار دادهام ،اما استاد گفتهاند که انتشار فا هيچ ربطي به رسيدن بته کمتال
ندارد.
معلم :انتشار فا و رسيدن به کمال البته دو اصطالح و مفهوم مختلف هستند .اما يک نکته هس کته بايتد مطترح شتود :بتراي
آنهايي که براي انتشار فا کار ميکنند ،اگر با آن بهصورت شغل برخورد کنيد ،گرچه اغلب سخ کتار کنيتد و کوشتش بستياري
براي انجام دادن آن به کار ببريد ،اما اگر بهطور معمول کتاب را زياد نخوانيد و وق نداشته باشيد که تمرينها را انجام دهيد ،اين
نو از کار بهطور اجتنابناپذيري از فا فاصله ميگيرد .بهعبارت ديگر شما تزکيهتان را در کارتان شتامل نکردهايتد .وقتتي کتار را
انجام ميدهيد واقعاً وابسته هستيد ،و به اين فکر نميکنيد که آيا مشکالتي که با آن مواجه ميشويد به شينشتينگتان مربتوط
ميشود يا اينکه شيوهاي که امور را انجام ميدهيد با فا يا با معيارهاي يک تزکيهکننده مطابش دارد .اگر شما بته ايتن نحتو بته
درون خود نگاه نکنيد ،اگر به اين شيوه به آن نظر نيندازيد ،آنگاه کارتان فشط کار انسانهاي عادي اس  ،و شما صرفاً يک فترد
عادي هستيد که براي دافا کار انجام ميدهيد .حداقل اينکه ،شما بر طبق معيارهاي يک تزکيهکننده رفتار نکردهايتد .الزم است
که تزکيه در کارمان گنجانده شود .وقتي در کارتان با چالشهايي مواجه ميشويد ،هميشه بايد شينشينگ خود را بررسي کنيتد و
قادر باشيد خودتان را مورد بررسي قرار دهيد .وقتي با مشکالتي مواجه ميشويد ،به خودتان نظر بيندازيد و فکر کنيد« :چرا امتور
اينگونه درحال روي دادن هستند؟ آيا کار اشتباهي انجام دادهام؟ آيا در فکر و نيت متن اشتکالي وجتود دارد؟ يتا بتهخاطر چيتز
ديگري اس ؟» يعني بايد از خودتان انتظار داشته باشيد و خودتان را هميشه با استاندارد يک تزکيهکننده ارزيابي کنيتد .وقتتي بتا
خود بهعنوان يک تزکيهکننده برخورد ميکنيد و يک ذره از افکارتان را نيز ناديده نميگيريد بهراستي درحال تزکيهکردن هستتيد.
آنگاه آيا کارتان با فا ترکيب نمي شود؟ درخصوص کمال ،آن به حد تزکيه خودتان بستگي دارد و اينکه آيا به آن مرحله ميرسيد.
حتي گرچه شايد شخص هر روز تزکيه کند ،اما اينکه به کمال خواهد رسيد به اين بستگي دارد که او بتواند به سطح کمال برسد.
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پرسش :من جوآن فالون را هر روز ميخوانم ،اما نسب به بعضي از قسم هاي آن ،مثل «موضو جويوکه»« ،بيگتو»« ،روزه»،
«دزديدن چي»« ،جمعکردن چي »،فکر ميکنم فشط داشتن درکي کلي کافي اس .
معلم :به شما خواهم گف  ،اگرچه آن چيزها را به عنوان نمونه به کار بردم ،اما آنچه صحب کردم به آن محدود نميشتد .آنچته
صحب ميکنم اصول فا هستند! معاني پش آنها بيشمار ،بيکران و بيپايان هستند .به هر اندازه که اين جهان وستيع و پهنتاور
باشد ،فا کمتر از آن نيس  .من فشط درحال به کار بردن دنيويترين کردار انسانها ،سادهترين زبتان و پتايينترين شتکلها -آن
چيزهاي بشري -هستم تا اين فا را آموزش دهم .هدف اين اس که اجازه دهد شما بيکراني و بيپاياني معاني درونياش را درک
کنيد و آگاه و روشنبين شويد .پس اطمينان حاصل کنيد که آن را بهطور گزينشي نميخوانيد .شما بايد فا را از ابتدا تا انتها بدون
آنکه هيچ چيزي جا بيفتد بخوانيد .به اين توجه کنيد .پيوستگياش براي تزکيهتان بسيار سودمند اس  .فتا پيوستتگي دارد ،پتس
نميتوانيد به اين شکل بهطور گزينشي آن را بخوانيد.

پرسش :آيا هر چيز در محيط يک تزکيهکننده را استاد بهشکلي قرار دادهاند که انگار ماهيتي تبديلشده دارند دو در اصتل بته آن
شکل نيستند ؟
معلم :محيط پيرامون ،تبديلشده نيس  .هر چه که پيرامون شما طي دوره تزکيهتان رخ ميدهد در نتيجۀ داليل کارمايي پتيش
از تولد اس  ،يعني جزاي کارماييتان و پاداشهاي شما براي اعمال خوب گذشتهتان اس  .هر چيزي نتيجهاي از خوبي يتا بتدي
شما اس  .از آنها استفاده ميکنم تا بگذارم تزکيه کنيد .آنها چيزهايي نيستند که من تبديل کرده باشم .وقتي از سختيهايي گتذر
ميکنيد اين يک واقعي اس که درحال بازپرداخ کارما هستيد ،مطمنناً اينگونه اس  .آنچه بسياري از شاگردان در رؤياهتا يتا
هنگام انجام تمرينهاي سکون ميبينند نيز ،تماماً تبديلشده نيستند .بيشتر آنها واقعيتي اس که بهنمايش گذاشته ميشود ،فشط
اينکه آن را خيلي واضح نميبينيد.

پرسش :استاد ،ممکن اس لطفاً براي آن مريداني که به کمال خواهند رسيد مشداري درباره تزکيه خودتان بگوييد؟
معلم :وقتي به کمال برسيد چيزها را خواهيد دانس  .قصد داشتم گذشتهام را با شما در ميان بگذارم .اما بتا موقعيت و وضتعي ِ
حال حاضر ،بهنظر ميرسد که احتمال آن کمتر ميشود .و چرا اينطور اس ؟ براي اينکه ،مردم آينده مجاز نيستند دربتاره وجتود
من بدانند .بنابراين نميخواهم شرح حالم را براي مردم بهجاي گذارم .اما درباره شما ،همينکه به کمال برسيد خواهيد دانس  .در
آن موقع ،کلمات براي توصيف عظم و شکوه استادتان کافي نخواهد بود! تشويق)
من حداکثر توجهام را نه فشط به شما بلکه به تمامي موجودات دادهام .تشريباً همه چيزم را براي تمام موجودات خالي کردهام .البته،
آن نو از خاليکردن ،که چيزي باقي نمانده اس  ،چيزي نيس که شما درک کنيد .اغلب گفتهام که هر آنچه را که بتواند اجتازه
دهد شما تزکيه و پيشرف کنيد و هر آنچه بتوانيد از طريق تزکيه کسب کنيد را در اين فا شامل کتردهام .اگرچته در قلمروهتاي
مختلف هستيد ،اما هيچيک از شما نميتوانيد بهطور حشيشي اهمي کلمات مرا درک کنيد .تتا وقتتي تزکيته کنيتد هتر چيتزي را
بهدس خواهيد آورد .اما آيا ميدانيد چه مشدار زيادي از چيزهاي من در آنچه شما بهدس ميآوريد ترکيب شده اس ؟ تشتويق)
البته نميخواهم درباره اين چيزهايي که به من ارتباط پيدا ميکند صحب کنم .فشط ميخواهم به شما بگويم که بايتد قتدر ايتن
تعهدي را که استادتان درحال انجام آن اس بدانيد! بايد در تزکيه بهخوبي عمل کنيد .اين فرص را از دس ندهيد.

پرسش :چه موقع ميتوانيم ترجمه دافا بهوسيلۀ غربيها را درياف کنيم؟
معلم :جوآن فالون به زودي در دسترس خواهد بود .نسخه فرانسوي به زودي براي چاپ به انتشارات فرستاده خواهد شد و نسخه
انگليسي درحال حاضر در دسترس اس  .نسخه آلماني اکنون در کتابفروشيها اس ظاهراً کتابفروشيهاي زيادي آن را دارند.
درخصوص نسخههاي زبان هاي ديگر ،نسخه ايتاليايي و اسپانيايي ظاهراً ترجمه شده اس  ،و نستخه روستي در دستترس است .
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براي زبانهاي غربي وضعي اين اس  .و افرادي وجود دارند که باز هم درحال ترجمۀ آن به زبانهاي ديگر هستند .شخصاً ،بته
اين موضو توجه مي کنم .اغلب دليل اين اس که شرايط در خيلي موارد هنوز آماده نيس  .و مزاحم از جانتب منتابع مختلتف
وجود دارد که شما از آن آگاه نيستيد .پس به درازا کشيده شده اس .

پرسش :ازآنجاکه تزکيه شينشينگ مهمترين اس  ،چرا استاد هنوز در کتاب ،به سطوح تزکيته و قتدرتهاي فتوقطبيعي اشتاره
ميکنند؟
معلم :بسياري از سؤاالت را شاگردان جديد مطرح ميکنند .حداقل قبل از آنکه سؤال کنيد کتاب را بخوانيد! تزکيه و تواناييهاي
يک بودا جدايي ناپذيرند .بنابراين فشط درباره آن مسائل از لحاظ اساس حشايق و اصول فا بهطور کلي صحب کردم ،و اين به شما
اجازه ميدهد که درک کنيد .يک مثال ميزنم که بگذارم تزکيهکنندگان ،مابشي را درک کنند– دليل اين است  .اينطتور نيست
که از شما ميخواهم به دنبال آن چيزها نباشيد اما ادامه داده و درباره آنها به شما ميگويم .آن چيزها نميتوانند از تزکيته فتاي
بودا جدا شوند .آنچه طلب ميکنيد و حشايق فا که بايد درک کنيد دو چيز کامالً متفاوت هستند قدرتهاي الهتي ،يتک تجلتي از
جنبۀ ديگري از فاي بودا هستند .ناتواني شما براي ديدن فوقالعاده بودن قدرتهاي الهي فاي بتودا از آنجتا ناشتي ميشتود کته
کتاب را با ذهني بشري ميخوانيد .صرفاً چيزهايي را ميخوانيد که دوس داريد .آنچه را که تفکر بشريتان نميتواند درک کند
را نميخوانيد و حتي پس ميزنيد .دقيشاً به همين دليل اس که نميتوانيد پيشرف کنيد.

پرسش :چرا همجنسبازي غيراخالقي درنظر گرفته ميشود؟
معلم :همه ،درباره آن بينديشيد .آيا همجنسبازي رفتار انساني اس ؟ آسمان مرد و زن را آفريد .هدف چه بود؟ توليتد نستلهاي
آينده .اينکه يک مرد با مرد ديگر باشد ،يا يک زن با زن باشد– فکر زيادي نميخواهد که بفهميم آيا آن درس يا اشتتباه است .
وقتي مسائلي جزئي بهصورت غلطي انجام داده شوند ،گفته ميشود که فرد در اشتباه اس  .وقتي اموري بزرگ به نادرستي انجام
شوند ،آن موضوعي از اين اس که ديگر افراد معيار اخالقي انسانها را ندارند ،و آنگاه آنها ارزش اينکه انسان باشند را ندارند.
بگذاريد به شما بگويم که چرا جامعه امروزي به اين شکلي که هس درآمده اس  .از آنجا ناشي ميشود که يک فاي راستين که
انسانها را تح کنترل و بازداري قرار دهد وجود ندارد .اين دافا ،دقيشاً در آشفتهترين محيط آموزش داده ميشود ،در زمتاني کته
هيچ مذهبي نميتواند مردم را نجات دهد ،در جايي که وضعي آنگونه اس که ديگر هيچ خدايي به متردم توجته نميکنتد .فتا
بسيار توانا اس  .بهترين دورههاي زماني ،چنين فاي عظيمي را براي آموزش نياز نداش  .فشط در بدترين دورههاي زماني ،قدرت
و نيرومنديِ فا ميتواند آشکار شود .داليل ديگر نيز وجود دارد.

پرسش :دليل آن چيس که همجنسبازان افرادي بد در نظر گرفته ميشوند؟
معلم :بگذاريد به شما بگويم ،اگر من امروز درحال آموزش فا نبودم ،اولين هدف خدايان از بين بردن همجنسبازان ميبتود .نته
اينکه من آنها را از بين ميبردم ،بلکه خدايان اين کار را ميکردند .شما ميدانيد که همجنسبازان در زمانهاي قبل در فرهنتگ
يونان باستان همجنس بازي را قانوني کرده بودند .بله ،پديدۀ مشابهي در فرهنگ يونان باستان وجود داش  .و آيتا ميدانيتد چترا
ديگر فرهنگ يونان باستان وجود ندارد؟ چرا يونانيهاي باستان از بين رفتهاند؟ زيرا به آن حد فاسد شده بودند ،و بنابراين از بتين
برده شدند.
وقتي خدايان انسان را آفريدند براي رفتار و زندگي انسان معيارهايي را مشرر کردند .وقتي انسانها از آن حد پا فراتر گذارند ،آنهتا
ديگر بشر ناميده نميشوند ،هرچند هنوز ظاهر بيروني يک انسان را دارند .بنابراين خدايان وجود آنها را نميتوانند تحمتل کننتد و
آنها را نابود ميکنند .آيا ميدانيد چرا جنگها ،بيماريهاي همهگير و بالياي طبيعي و ساخته دس بشر در اين دنيا رخ ميدهند؟
دقيشاً به اين دليل که انسان ها کارما دارند و آن وقايع براي ازبين بردن آنها وجود دارند .بدون توجه به اينکته دوره زمتاني آينتده
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چشدر عالي باشد ،هنوز هم جنگها ،بيماريهاي همهگير و بالياي طبيعي و ساخته دس بشر بر روي زمين وجود خواهد داشت .
آنها راهي براي از بين بردن کارما براي مردم هستند .بعضي از افرادي که مرتکب گناه شدهاند ميتوانند کارمايشان را از طريتق
مرگ بدن جسماني و رنجکشيدن از بين ببرند و آنگاه ،وقتي دوباره بازپيدا ميشوند رها از کارما خواهنتد بتود .حياتشتان واقعتاً
ازبين نميرود و آنها دوباره بازپيدا ميشوند .اما کارمايي که بعضي از افراد ايجاد کردهاند خيلي زياد اس  ،که در اينصورت عناصر
اساسيِ هستي آنها درگير آن خواهند بود و نابود خواهند شد .همجنسبازان نه تنها از معيارهايي که خدايان بتراي انستانها قترار
دادهاند تخلف ميکنند ،بلکه به معيار اخالقي جامعه بشري نيز صدمه ميزنند .مخصوصاً تأیيري که بر کودکان ميگتذارد جوامتع
آينده را به چيزي شيطاني تبديل خواهد کرد .موضو اين اس  .اما آن نو ازبينرفتن ،فشط درباره ناپديتد شتدن بعتد از نتابودي
نيس  .آن شخص اليهاي بعد از اليهاي ديگر با سرعتي که براي ما بسيار سريع بهنظر ميرستد نتابود ميشتود ،امتا درواقتع آن
ميدان زماني ،فوقالعاده آهسته اس  .بارها و بارها شخص به شکلي فوقالعاده دردناک نتابود ميشتود .بستيار وحشتتناک است .
شخص بايد با رفتاري درس زندگي کند ،شرافتمندانه و موقرانه شبيه انسان زندگي کند .او نبايد سرشت اهريمنتي ختود را آزاد
بگذارد و هر کاري را که دوس دارد انجام دهد.

پرسش :مي خواهم به مشام راستين دس يابم .هدفم را مشام آرهات گذاشتم .براي کمک به آنهايي کته رابطتۀ کارمتايي بتا متن
ندارند پيشقدم نشدهام ،و اين انتشار فا را شامل ميشود .آيا اشتباه کردهام؟
معلم :اشتباه کردهايد .اين طرز فکر بشري شما در سطح اس  .آيا ميدانيد براي مکاني که هر يک از شما بايد در آن تزکيه کند،
حد توانايي شما براي تحمل کردن ،ميزان تشوايتان ،و سطح بنيتان ماديتتان ،چيزهتاي ختوبي را نظتم و ترتيتب دادهام؟ شتما
ميخواهيد براي خودتان مسير تزکيه را برنامهريزي کنيد ،اما آن نميتواند دوام بياورد ،و کسي نيتز آن را بهرستمي نميشناستد.
چرا ميخواهيد خودتان را در سطح آرهات قرار دهيد؟ بهخاطر اينکه حاال ،در اين حد ميتوانيتد فتا را درک کنيتد .وابستتگيهاي
بسياري داريد که مايل نيستيد آنها را رها کنيد .فشط ميتواند به اينصورت گفته شود که شما آنگونه فکر ميکنيد زيرا همينقدر
ميتوانيد فا را درک کنيد .در آينده ،وقتي فا را در سطحي باالتر درک کرده باشيد– وقتي دفعات خواندن کتابهاي دافا را بيشتتر
کرده باشيد– قطعاً طرز فکرتان را عوض ميکنيد .احساس خواهيد کرد که نبايد آن سؤال را ميکرديتد ،و در آن لحظته داز ايتن
پرسش احساس خجال خواهيد داش  .اکنون فشط ميتوانم به شما بگويم آن نشان ميدهد که شما درحال حاضر کجا هستتيد،
پس شما را مشصر نميدانم ،اما رفتار شما درس نيس  .اگر از خودتان توقع کمي داشته باشيد ،وابستگيهايي که تمايل نداريد از
بين ببريد برايتان سخ ميسازد که بهطور کوشا پيشرف کنيد.

پرسش :وقتي در ابتدا اين راه تزکيه را برگزيدم بسيار همکاري داشتم و کوشا بودم .اما کمي پيشتتر ناگهتان دربتاره دافتا شتک
کردم .مرتباً اشتباهاتي کردهام و قادر نبودم آزمايشها را بگذرانم .آيا اين کارماي فکري اس يا مداخله شيطاني؟
معلم :چرا از شما ميخواهم که به اصل و حشيش خودتان بازگرديد؟ مشصود از بازگش به خود حشيشيتان چيست ؟ بتراي ايتن
اس که به آنچه خود حشيشيتان اس برگرديد .انسانها وابستگيها و تمايالت زياد ،همه نتو افکتار و عشايتد و مجموعتهاي از
احساسات و اميال را دارند .تمام اين افکار در سر شما هس  ،اما هيچيک از آنها شما نيستند .گفتهام که اين در ،بهطور گستردهاي
باز اس و فشط قلب شما اس که اهمي دارد .فشط به قلب شخص بستگي دارد که آيا بتواند تزکيه کند ،و آيا ميتواند هنوز فکر
و قصد برگشتن به اصل و خود واقعياش را داشته باشد .پس به شما ميگويم که هر آنچه که با فکرتان مداخلته ايجتاد ميکنتد
ممکن اس شما نباشد .درخصوص برخي از افراد ،درحالي که در ميان مردم عادي هستتند نميتواننتد از منتافع ختود صترفنظر
کنند ،يا آنهايي که نميتوانند بگويند کدام افکار ،افکار خودشان اس يا کدام ،افکار خودشان نيس  ،و حتي فکر ميکنند کته آن
افکار بد متعلق به خودشان اس  ،ما قطعاً از آنان مراقب نخواهيم کرد .چرا؟ زيرا آن افراد آن افکار بد را طوري درنظر ميگيرنتد
که گويي خود آن افراد هستند ،اما اين چيزهاي ما قرار نيس به آن افکار بد داده شوند.
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پرسش :در جوآن فالون ذکر شده اس که آن موجودات روشنبين بزرگ ،جهان را بر اساس ويژگيهاي خودشان ساختند.
معلم :بگذاريد به شما بگويم ،بسياري از افراد اين بخش را خواندهاند دو درباره آن تعجب کردند  .آن اشاره دارد به چيزهاي روي
دادهشده در جهانهاي چندين قلمرو در کيهان وسيعي که تمام جهانها را در برميگيرد .جهان بسيار پهناور اس  .آنچته درحتال
صحب درباره آن بودم درباره کل جهان نبود .موجودات روشنبين بزرگ در سطوح مختلف جهان بته حشتايق مختلتف از دافتاي
جهان روشنبين ميشوند ،و حتي آنچه موجودات روشن بين بزرگي که در سطح مشابهي قرار دارند به آن روشن و آگاه ميشتوند،
متفاوت هستند .وقتي بعضي جهانهايي که در گسترۀ کيهان پهناور هستند و اندازههاي گوناگون دارند ،شرو ميکنند عالئمي از
فساد تدريجي را نشان دهند ،موجودات روشنبيني که به سطحي باال و قوانين راستين روشنبين شدهاند جهاني نو را در آن سطح
خواهند ساخ  .اين به کيهان عظيم و فوقالعاده پهناوري که اليتههاي غيرقابتل شمارشتي از جهانهتا را در برميگيترد ،اشتاره
نميکند.

پرسش :در مشاله «گفتگو با زمان» موجودي خدايي ذکر شده اس  .چگونه ميتوانيم مفهوم خدا را درک کنيم و چگونته بتا يتک
بودا يا يک دائو فرق دارد؟ آن چه رابطهاي با خدايان اوليه دارد؟
معلم :همه آنهايي که در کيهان توانايي و قدرتهايي دارند که فراتر از تواناييهاي انسانهاي عتادي است ختدايان هستتند.
موجودات ميکروسکوپي اما بياندازه زياد که در سراسر هوا گسترده هستند ،خدايان بدون شکل و بيشتمار هستتند ،منظتور ايتن
اس  .خدايان در قلمروهاي مختلف و در انوا گوناگون هستند .آيا بوداها خدايان نيستند؟ آيا دائوها خدايان نيستتند؟ جمعتاً آنهتا
معروف به خدايان هستند .فشط اينطور اس که هر کدام شکلهاي تزکيه و صورت ظاهر خودشان را دارند .بتهعالوه ،چيزهتاي
منحصربهفرد خود را شکل دادهاند .ازاينرو يکي دائو ناميده ميشود ،يکي بودا ناميده ميشود و يکي ديگر خدا ناميده ميشود .هر
چيزي در کيهان فکر و حيات دارد .آيا ميتوانيد بگوييد که آنها خدا نيستند؟ زمان در هر بُعدي ،تغييراتي که در تمام مواد آن بُعتد
رخ ميدهند را بهطور شديدي کنترل و تعيين ميکند .آيا ميتوانيد بگوييد زمان يک خدا نيست ؟ آن ،افکتارِ تمتام موجتودات در
حيطه کنترلش را ميداند .اگر بخواهد صحب کند ،ميتواند صحب کند اگر بخواهد شکلي بشري به خود بگيرد ،ميتواند آن را
انجام دهد .آيا نخواهيد گف آن يک خدا اس ؟ انسانها فکر ميکنند که زمان فشط يک مفهوم اس  .خورشتيد طلتو و غتروب
ميکند ،مردم نشاطي را عالم گذاري ميکنند و چند عدد روي ساع ميگذارند– و آن قرار اس زمان باشد .آن ،همراه بتا بتاال
آمدن و پائين رفتن خورشيد ،چگونگي تجلي زمان در جامعه مردم عادي اس  .اما ميتوانم به شما بگويم ،حتتي طلتو و غتروب
خورشيد و گردش زمين به دور خورشيد بهوسيلۀ زمانِ اين بُعد محدودشده و برنامهريزيشده اس – بدون ذرهاي تغيير.

پرسش :مصمم هستم به کمال دس يابم .وقتي استاد آموزش فا را متوقف کنند ،آيا هنوز بدنهاي قتانون استتاد مترا حمايت و
محافظ خواهند کرد؟
معلم :درواقع من آموزش فا را متوقف کردهام .دوره نظام مندِ آموزش فاي من گذشتته است  .اکنتون فشتط اينجتا هستتم تتا در
کنفرانس فا شرک کنم و درحالي که اينجا هستم به تعدادي از سؤاالت شتما پاستخ دهتم .هماهنگکننتدگان مرکتز دستتياري
هميشه از من ميخواهند تا درباره مسائل ژرفتري صحب کنم و کمي بيشتر به شما بگويم .آموزشِ فايم در گذشتته مهمتترين
بود .امروز ،تزکيه شما و ترقي شما مهمترين اس  .چطور ميتواند بدنهاي قانوني نباشند که از شما محافظت کننتد؟ هتر وقت
بدنهاي قانون من ديگر از شما مراقب نکنند ،زماني اس که به کمال دس يافتهايد.

پرسش :بعضي از شاگردان جديد که تازه فا را کسب کردهاند واقعاً ميخواهند به نوارها و ويدئوهاي سخنرانيهاي فتاي استتاد در
آمريکاي شمالي در زمان قبل از  1۹۹۸گوش و آنها را تماشا کنند .آيا ِاشکالي ندارد؟
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معلم :اکنون کتاب سخنراني هاي من مربوط به زماني که اولين بار به ايتاالت متحتده رفتتم وجتود دارد .خوانتدن کتتاب بتراي
درک تان از فا بسيار سودمند خواهد بود .از سوي ديگر ،ويدئوها ممکن اس ربط مستشيمي به شما نداشته باشد ،زيرا در آن زمتان
درحال صحب درباره وضعي هاي خاص شاگردان حاضر در آنجا بودم .در مشابل ،کتابها ،براي عموم مخاطبان مناسب هستتند،
زيرا آنها دوباره سر و سامان داده شدهاند .بهعالوه ،ممکن اس در ويدئوها ،وقتي درباره فتا ستخنراني متيکنم چيتزي ختاص و
عجيب ديده باشيد .درحالي که صحب ميکنم ،صحب ميکنم ،صحب ميکنم ،ناگهان موضو را عوض ميکنم و درباره چيتز
ديگري شرو به صحب ميکنم .شايد همه شما آن را حس کرده باشيد .چرا آن کار را ميکنم؟ زيرا همانطور که ادامه ميدادم،
متوجه ميشدم که وقتي درحال صحب بودم شاگردان آن را درک کرده بودند .آنها حتي قبل از آنکه صحب را تمام کتنم آن را
فهميدند .پس ،صحب درباره آن را متوقف کردم و به موضو ديگري پرداختم .ازآنجاکه آن در ويدئوهاي من غالباً روي ميدهد،
درخصوص بسياري از مسائل ،تماشا کردن ويدئوها لزوماً براي شما بهتر از خواندن کتاب نيس  .خواندن کتاب بتراي شتما بهتتر
اس  ،منظورم اين اس  .وجود همزمان کتاب و ويدئوها مزاحم و مداخله بتهبار متيآورد .بنتابراين بتهمحض آنکته کتابهتاي
سخنرانيهاي فا در مناطق مختلف به چاپ ميرسند ،تمام نوارها و ويدئوها الزم اس پاک شوند ،و آن بتراي محافظت از دافتا
اس  .آنچه شخص نميتواند رها کند احساسات بشري اس .

پرسش :همسرم و من هر دو دافا را تمرين ميکنيم .چند ماه قبل ،يکي بعد از ديگري ،هر کتدام از متا پرنتده بتزرگ فوقالعتاده
زيبايي را در خواب ديديم .پرنده بعد از وارد شدن در بدن من ناپديد شد ،درحالي که همسرم صداي پرنده را شنيد .آن معرف چته
بود؟
معلم :آن فشط يک پرنده اس  .در بازپيداييهايتان زندگي پس از زندگي ،حتي خدايي که از سطحي باال پائين ميآيد ميتوانتد
در يک دوره بهصورت موجودي بشري و در دورهاي ديگر بهصورت حيوان بازپيدا شود .در دنياي بشتري اينگونته است  .اولتين
چيزي که در مرحله شرو تزکيهتان ميبينيد احتماالً شکل اوليه شما اس يا تصويري از اولين مکتاني کته بوديتد .ميتوانتد بته
شکل يک انسان ،يک حيوان ،اين يا آن باشد .پرندگان در بهش ها نيز ،خدايان هستند.

پرسش :آيا تزکيهکنندگان ميتوانند از مکملهاي غذايي استفاده کنند؟
معلم :شما کتاب را نخواندهايد ،شما صرفاً کتاب را نخواندهايد .همه در اين باره بينديشيد :بدن يک تزکيهکننده اگر بيمار ميبتود
نميتوانس گونگ را توسعه دهد .يعني بدن ناخالص شما براي تزکيه مناسب نميبود .وقتي تزکيه ميکنيد بدنتان الزم اس تا
مرحلۀ خلوص کامل پاک شود ،و فشط پس از آن ميتواند شرو به رشد گونگ کند .بنابراين گفتهام که متا شتفادرماني را انجتام
نميدهيم .اما بدن تزکيهکنندگان واقعي را پاک خواهم کرد و آن نو بدن ،عاري از بيماري اس  .ما قصد بهدس آوردن آن نو
بدني را داريم که در قلمروي بودا ياف ميشود .آيا ميتوانيد آن را با استفاده از مصرف مکملهاي غذايي کستب کنيتد؟ مستلماً
خير .پس چرا آنها را مصرف ميکنيد؟ اينطور نيس که آن چيزها خوشمزه هستند که به خاطر متزه خوبشتان ارزش چشتيدن
داشته باشند .ما بدن شما را طي دوره تزکيهتان پاکتر و پاکتر ميکنيم تا بهتدريج به طبيعيترين و مساعدترين وضعي برستد.
آن چيزي اس که مصرف دارو نميتواند به آن دس يابد .اگر دارو مصرف کنيد يا مکملهايي بخوريد آيا هنوز درباره تزکيته در
شک نيستيد؟ شما خود را تزکيهکننده درنظر نميگيريد .آيا اين دليل آن نيس ؟ اگر شتما ختود را بتهعنوان تزکيهکننتده در نظتر
نگيريد ،ما چطور ميتوانيم شما را بهعنوان تزکيهکننده در نظر بگيريم؟ قابلدرک اس  ،مگر نه؟ خواه داروي گياهي چيني باشتد
يا داروي غربي ،مطمنناً بههرحال دارو اس  .هدف تان داشتن بدني سالم اس  ،اما تزکيۀ ما چيزي بستيار فراتتر از آن را بهدست
ميآورد .چگونگي کارکرد اين چيزها را توضيح دادهام .بنابراين فکر ميکنيد چگونه بايد آن را اداره کرد؟

پرسش :ما شاگرداني هستيم که از چين آمده ايم .پنج نفر ديگر هم بودند که بته داليتل مختلتف نتوانستتند بياينتد .آيتا مداخلته
شيطاني خيلي قوي بود يا آن نظم و ترتيب استاد بود که آنها نتوانستند بيايند؟
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معلم :من نميخواستم که حتي پنج نفر از شما نيز بيايند .چرا؟ همانطور که االن گفتم ،قبالً براي من آموزش فا مهمترين بود،
درحالي که امروز تزکيه و رشد و پيشرف شما بيشترين اهمي را دارند .ذهنتان را تماماً بر تزکيه متمرکز کنيد و محکم و استوار
تزکيه کنيد– آنچه کليدي اس اين اس  .با قلبي نااستوار ،ميخواهيد مرا پيدا کنيد ،آرزومنديد بته صتحب هاي متن دربتاره فتا
گوش دهيد ،همه جا مرا دنبال ميکنيد ...آن اصالً سودي براي تزکيهتان ندارد ،حتي يک ذره .وقتتي قترار بتود کنفترانس فتا در
سنگاپور برگزار شود ،افراد بسياري از چين ميخواستند بروند .آنگاه به انجمن اصلي دافا گفتم« :الزم اس اين را منتشل کنيد :به
هماهنگکنندگان مرکزي هر منطشه بگوييد که شاگردان را مطلع کنند که آنها نبايد به همهجا سفر کنند ،چراکه منفعتي نتدارد».
اساساً ،در اين دوره زماني بدنهاي قانون مراحل تزکيهتان را نظم و ترتيب ميدهند .امتا شتما آن را مختتل کردهايتد .برختي از
وابستگيهايتان که معين شده بود آنها را تزکيه کنيد ،به احتمال خيلي زياد ميتوانس در اين زمان پاک شود ،اما آنچه بايد بهبود
ميياف  ،از جنبه خاصي ،مختل شده اس  .دليل آن اس  .تمام وابستگيها و تمايالتتان براي اصترار بتر انجتام کارهتايي کته
نميتوانيد انجام دهيد را بهعنوان مداخله شيطاني درنظر نگيريد.

پرسش :همسرم هرگز تمرينها را انجام نداده اس  ،گرچه جوآن فالون را يک بار خوانتده و ستخنراني ويتدئويي استتاد را تماشتا
کرده اس  .اما چشم سوم او باز شده اس و حتي ميتواند ديدن از راه دور را انجام دهد.
معلم :آن به دليل رابطه تشديرياش اس  .بنيان معنويِ او ممکن اس خيلي خوب باشد ،که باع شده بهمحض اينکه کتاب را
بخواند چشم سوم او باز شود .اما درخصوص اينکه آيا او آن را مطالعه کند يا اينکه تزکيه کند ،هر کسي در ايتن جامعتۀ پيچيتده،
بسيار پيچيده شده اس  .قبل از اينکه هر کدام از شما حاضرين در اينجا ،به دنياي بشري بياييد ،گاهي اوقات بذرهايي براي شتما
که فا را امروز کسب کنيد ،در گذشته در اعماق قلب و روحتان کاشته شده بود .من دفعات بسياري در جامعه بشري در جستجوي
شما بودهام و شما را يافتهام و نشان و عالم هايي را به شما اعطا کردهام .تمام اين چيزها نششي قوي ايفاء ميکنند ،اما هيچيک
از آنها نميتوانند وابستگيهاي بشري شما را کمتر کنند .و هيچيک از آنها نميتوانند باع شوند به شکلي احساس کنيد کته در
گذشته هنگام مواجه شدن با اين فا احساس کرديد« :اوه ،من سالهاي بسياري را منتظر بودهام .من فشط آمتدم تتا آن را کستب
کنم ».بسياري از افراد ،ديگر چنان احساسي را ندارند ،و آن منجر به اين ميشود که گاهوبيگاه تزکيه کنند و کوشا نباشند .بعضي
از افراد که رابطه تشديري دارند و فا را کسب کردهانتد هنتوز نميتواننتد وابستگيهايشتان را رهتا کننتد .انتوا و اقستام چنتين
وضعي هايي وجود دارد .همين که تشدير به پايان برسد ،تمام اس .

پرسش :استاد ،وقتي درباره نماد سوآستيکا صحب کرديد ،گفتيد« :يک بودا که سطحش دو برابر تاتاگاتا اس دو نماد سوآستتيکا
دارد ».آيا به اينکه بلندي ستون گونگ شخص دو برابر بلندي تاتاگاتا باشد اشاره داشتيد؟
معلم :من به شينشينگ و تشواي عظيم فرد اشاره داشتم .گونگ صرفاً تجلي آن است  .اينکته آن را بهصتورت ستتون گونتگ
شخص درک کنيم نيز اشکالي ندارد .اما بعد از آنکه شخص به کمال برسد آن بايد ستون گونگ باشد .يعني ،بلندي ستون گونگ
بعد از کمال بايد دو برابر تاتاگاتا باشد .ستون گونگي که در روند تزکيه توسعه مييابد بهحساب نميآيد .زيرا آن هنوز نهايي نشده
اس  ،چراکه بخشهاي ديگر شما هنوز به کمال نرسيدهاند .پس فشط شکلي از وجود انرژي اس  .اما از منظر خاصي ،آن معترف
سطح و شينشينگ شما در حين تزکيه اس .

پرسش :درطول کنفرانس فاي سنگاپور ،وقتي مريدان تشويق ميکردند ،استاد معموالً در ههشي دو دس را به عنوان پذيرفتن به
کار بردند ،اما هنگام سخنرانيهاي فاي پيشين ،شما بيشتر يک دس را براي پذيرفتن بهکار برديد .چه معناي عميتقتري در آن
وجود دارد؟
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معلم :من يک دس را براي مريدانم بهکار ميبرم .اما يک چيز هس  :وقتي قلب پاک همته را متيبينم و اينکته آنهتا بتهطور
کوشا و مداوم درحال پيشرف هستند ،واقعاً خوشحال هستتم ،و آنگتاه دوست دارم دو دست را بتهکار ببترم .در وضتعي هاي
معمولي ،يک استاد يک دس را براي مريدانش بهکار ميبرد.

پرسش :شنيدهام که وقتي يک شخص بتواند جوآنفالون را از بر بخواند ،ميتواند براي هميشه دافا را همراه روح اصلياش داشته
باشد ،بدون توجه به اينکه به کمال برسد يا خير.
معلم :چه کسي ميخواهد صرفاً فا را بهخاطر داشته باشد اما به کمال نرسد؟ چرا کتاب را از بر ميکنيد؟ آيتا بتراي رستيدن بته
کمال نيس ؟ حفظ کردن جوآن فالون به پيشرف شما کمک ميکند ،زيرا هم بخش ميکروسکوپي بدن شما و هم بخش بشري
در بيرونيتر ين سطح با همديگر درحال از بر کردن آن هستند .اما بدون توجه به اينکه چطور آن را حفظ ميکنيد– و ايتن حتتي
شامل افرادي که آن را بهخوبي حفظ کردهاند نيز ميشود– در زمان معيني ناگهان درمييابيد که نميتوانيد آن را از بتر بخوانيتد.
چرا؟ زيرا بخش اصلي شما ،بخشي که آن را حفظ کرده اس  ،بعد از آنکه استاندارد را برآورده کرده از شما جدا ميشتود .ناگهتان
اينطور احساس ميکنيد« :اوه ،چطور اس که ديگر نميتوانم آن را از بر بخوانم؟» آن بدين دليل اس که بخشتي کته در حتد
انتظار اس جدا شده ،و اليه بشري ،ديگر نميتواند کل آن را از بر بخواند ،زيرا آن را فراموش کرده اس  .بعضيها بسياري از آن
را فراموش ميکنند ،بعضيها مشدار کمتري .چنين وضعيتي رخ ميدهد.
بسياري از شما وضعيتي را تجربه کردهايد که بهطور دورهاي بهخوبي ميشنويد يا بهطور دورهاي چشم سومتان چيزهتا را واضتح
ميبيند .چه وق شخص ميتواند واضحتر ببيند يا به بهترين وجه بهخوبي ببيند؟ آن زمتاني است کته در مرحلته معينتي واقعتاً
بهخوبي درحال تزکيه کردن اس  ،زماني که جدا شدن رخ نداده اس و نزديک به لحظهاي اس که استاندارد را برآورده سازد .او
ميتواند واضح ببيند ،با گوشهايش خيلي دقيق بشنود ،و بدنش حساس اس  .همينکه جدا شدن رخ ميدهد درمييابتد کته آن
حال را از دس داده اس  ،و فکر ميکند« :آيا به اين خاطر اس که ستشوط کتردهام؟ چطتور است کته چيزهتا بتهخوبي قبتل
نيستند؟» اينگونه نيس که سشوط کردهايد .اين گونه اس که بخشي از شما که تزکيه را تمام کرده جتدا شتده است  ،و آنچته
باقي مانده ،بخشي اس که هنوز تزکيه را تمام نکرده اس و آن بايد به تزکيهکردن ادامته دهتد .بنتابراين گاهوبيگتاه حستاس
خواهيد بود .اينگونه اس  .اين فشط زماني اتفاق ميافتد که دافا را تمرين ميکنيد.

پرسش :آيا اينگونه اس که با تزکيه کردن به سطوح باالتر ،کمتر ميخوابيم؟
معلم :اينطور نيس  .آن به تغييرات و ترفيع ذرات ذاتيِ افکار شما ربط دارد .اما آن بهطور دورهاي اتفاق ميافتد .موضتوعي کته
االن صحب کردم اين عامل را نيز شامل ميشود .وقتي قسمتي از شما که بهخوبي تزکيه کرده جدا ميشود ،در ظاهر به حال و
وضع طبيعي برخواهيد گش  .اين چيزي اس که در تمام مسير تا وقتي به کمال برسيد تجربه خواهيد کرد .تمام اينها بته شتما
اجازه ميدهد که مثل يک فرد معمولي زندگي کنيد .اما سم بشري شما ضعيفتر و ضعيفتر خواهد شتد .و اگتر استتانداردهاي
بااليي براي خودتان قائل شويد ،شايد در ميان افراد عادي بهتر و بهتر رفتار کنيد .به اين شکل اس .

پرسش :زمان درحال تنگ شدن اس  ،اما هنوز نميتوانم در وضع لوتوس کامل بنشينم .چگونه ميتوانم بهتر عمل کنم؟
معلم :نگران نباشيد .هيچ کسي درحال گفتن اين نيس که زمان کافي نيس  .هرگز چنين چيزي که وق بهاندازه کافي نيس
را نگفتهام .از شما ميخواهم در تزکيه شتاب کنيد ،و شما فشط بايد بر تمرين کردن تمرکز کنيد .با اين حال ،شما بايد بدانيتد کته
الزم اس الزاماتي جدي براي خود قائل شويد– منظورم اين است  .بتههرحال ،آنهتايي کته اصتالً نميتواننتد پاهايشتان را در
وضعي ِ رويهم قرار دهند خيليخيلي نادرند .بعضي از افراد وجود دارند کته روحشتان در آستمانها ظتاهر انستانها را بته ختود
نميگيرد بلکه ظاهر خدايان ديگري را دارد ،که پاهايشان را بهصورت وضعي لوتوس رويهم قرار نميدهند .ممکتن است آن
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عامل در کار باشد .اما چون شما بدن يک انسان را داريد ،بدني جسماني ،که امروز داريد ،بهجز افرادي فوقالعاده خاص ،باور دارم
که همگي ميتوانيد پاهايتان را در آن حال رويهم بگذاريد .بگذاريد آن را همراه با کمي شوخي بگويم .از افترادي کته اينجتا
نشستهاند ،بسياري خيلي خوب تزکيه کردهاند .آن بوديساتواها در آسمان داز خنده جلوي دهان خود را ميگيرند و به آن عتده
از شما که نميتوانيد پاها را بر روي هم بگذاريد ميخندند ،ميگويند« :به آن تزکيهکنندگاني که هنتوز نميتواننتد پاهايشتان را
رويهم بگذارند نگاه کنيد».

پرسش :ممکن اس استاد درباره مفهوم وابستگيها صحب کنند؟
معلم :عل اينکه مردم نمي توانند حشيش کيهان را ببينند چيس ؟ چرا اين بُعد ،توهم اس ؟ بگذاريد بته همته بگتويم :در ميتان
افراد عادي ،آنچه ميبينيد و آنچه در بُعد جامعه انساني با آن در تماس قرار ميگيريد ،همراه با دانش آموختهشده در ميتان متردم
عادي ،همه اينها شما را محدود و محصور ميکنند .وقتي دانش شما از اين بُعد رويهم انباشته ميشود ،وقتي درک شما از هتر
چيزي در اين بُعد واضحتر و واضحتر ميشود ،و وقتي بهنظر ميرسد که آگاهتر و آگاهتر ميشتويد ،در واقتع خودتتان را بيشتتر و
بيشتر محصور و بسته ميکنيد .آنچه را که در اين بُعد انسانهاي عادي حشيش درنظتر ميگيريتد ،در واقعيت  ،ميتوانتد کتامالً
اشتباه يا برعکس باشد .بنابراين اگر آن درکهاي اکتسابي از جامعه مردم عادي را رها نکنيتد حشيشت جهتان را نخواهيتد ديتد.
مخصوصاً آن چيزهايي که ما بهعنوان انسان به خاطر اهداف حفظ بشاء ،براي حفاظ از خودمان ،يا ستود بيشتتر بتراي خودمتان،
نميتوانيم رها کنيم ،من همه آنها را وابستگي مينامم .آن وابستگيها درس مثل يک قفل بزرگ و سخ هستند که شما را در
زندان نگه ميدارند .بايد همانطور که در مسيرتان به پيش ميرويد هر قفل را باز کنيد .اگر باز نکنيد ،آنها شتما را قفتل کترده و
اغفال ميکنند ،و حشيش را نخواهيد ديد .و اگر درطول مسيري که شما را به اصل خودتان و خود حشيشيتان برميگرداند نتوانيتد
آن قفلها را باز کنيد ،قادر نخواهيد بود به پيشرفتن ادامه دهيد .امتحان به اين معنا اس  .هر آنچه به آن وابستتهايد متانع شتما
اس  .اين امتحاناتي که در تزکيه با آنها مواجه ميشويد درواقع سختيهاي خودتان هستند .هدف من در استتفاده کتردن از آنهتا
گشودن قفلهاي وابستگيهاي شما اس  ،تا به شما اجازه دهد حشيش را ببينيد ،و باع ترفيع ذهنتان شود.

پرسش :ما دور انداختن تمام وابستگيها را بايد چگونه درک کنيم؟
معلم :به معناي رها کردن وابستگيهايي اس که در بُعد انسان عادي نميتواند رها شود ،زيرا شيوهاي کته شتما امتروز تزکيته
ميکنيد از تمام شيوههاي گذشته متفاوت اس  .مي دانستم که مردم بستيار زيتادي بتراي يتاد گترفتن آن ميآمدنتد و پديتدهاي
اجتماعي پديدار ميشد .حتي افراد بيشتري آن را در آينده ياد خواهند گرف  .آنگاه ايتن پديتده اجتمتاعي کته ظتاهر ميشتود-
جمعيتي که تزکيه ميکنند -تأیيري عظيم بر جامعه خواهد داش  .اگر هر کسي با تواناييهاي قفلنشتده تزکيته ميکترد و هتر
کسي به هر طرف ميرف و کارهاي فوقطبيعي انجام ميداد ،چهره کل جامعه تغيير ميکرد .و آنگاه بهجاي آنکه به جامعتهاي
بشري شباه داشته باشد مانند يکي از جوامع موجودات خدايي ميشد .آن نميتواند اتفاق بيفتد .ازآنجاکه جامعۀ بشري صرفاً به
آن شکل اس  ،ما از اين محيط بهره برده و در آن تزکيه ميکنيم .نهتنها اين محيط را آشفته نميکنيم ،بلکه همزمان الزم اس
همانطور که تزکيه ميکنيم با آن همساز باشيم .زيرا اگر با اين محيط مطابش نميداشتيد براي شما هيچ راهي وجود نميداش
که تزکيه کنيد .مسيري که امروز برگزيدهايم اين گونه اس  .اکنون بيش از صد ميليون نفر درحال تزکيه در دافا هستند .اگر همه
خانهشان را ترک ميکردند که راهبهاي مسيحي يا بوديستي شوند عملي نميبود .در آينده حتي افتراد بيشتتري وجتود خواهنتد
داش  .چه اتفاقي براي اين جامعه روي ميداد؟ اگر همه ميآمدند که تزکيه کنند چه کسي به شما غذا متيداد؟ عملتي نميبتود.
بنابراين بايد تا حد امکان با جامعه مردم عادي مطابش داشته باشيم .ما اين نو از شتکل اجتمتاعيِ انستانهاي عتادي را بتراي
تزکيه بهکار ميبريم ،بنابراين بايد مطابش داشته باشيم.
همه شما نياز داريد که شغل ،محيط ،حتي خانواده و خويشاوندان زيادي در جامعه مردم عادي داشته باشيد .هر جنبه از اين امتور
بازتابي از توانايي ما در تطابق داشتن با عُرف جامعۀ مردم عادي اس  .همزمان ،آنهتا فرصت هاي ختوبي بتراي تزکيته بتهوجود
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ميآورند و براي ما محيطي براي تزکيه را فراهم ميآورند ،زيرا شما درحال تزکيه در ميان مردم عتادي هستتيد .پتس ،ازآنجاکته
درحال تزکيه در ميان مردم عادي هستيد ،درخصوص سر و کار داشتن با چيزهاي مادي و داراييهاي مادي ،تا حد امکان مطابق
با شيوه جامعه مردم عادي عمل ميکنيم .اما يک نکته هس کته مطترح متيکنم :شتما مثتل ستاير متردم نيستتيد .ازآنجاکته
تزکيهکننده هستيد قلب و ذهنتان به آن چيزها وابسته نيس  .ميتوانيد پول بسيار ،خانواده و دارايتي داشتته باشتيد– ميتوانيتد
خيلي چيزها داشته باشيد .اما الزم اس وابستگي به آنها را از دس بدهيد .اين شيوه تزکيه شما اس .
رهاکردن کاملي که اينجا درحال مطرح کردن آن هستيم اين معني را نميدهد که مجبوريد چيزهاي مادي را از دس بدهيتد تتا
رهاکردن به حساب بيايد .برعکس ،اگر از همه چيزهاي مادي دس برداريد اما در قلب و ذهنتان آنها را رها نکرده باشيد ،اگتر
بيميل باشيد که از آنها جدا شويد ،اگر قادر نباشيد که از آنها جدا شويد ،يا اگر اغلب درحال فکتر کتردن دربتاره آنهتا باشتيد و
بگذاريد که گاهي اوقات تزکيه شما را تح تأیير قرار دهد ،آنگاه ميگويم آن رها کردن نيس بلکه با زور و فشتار رهتا کتردن
اس  .پس ،چيزهاي مادي را بهطور سطحي سبکگرفتن يک تشريفات اس  .آنطور که من آن را ميبينم ،دليل واقعي که کسي
مي تواند ازطريق راه تزکيه صعود کند به خاطر اين اس که قلب و ذهن انسان دستتخوش تغييتر ميشتود .فشتط وقتتي قلتب و
قلمروي ذهني شخص به استاندارد رسيده باشد حشيشتاً در تزکيه صعود کرده اس  .ما چيزهاي مادي را خيلتي ستبک ميگيتريم.
مهم نيس که آنها را داريد يا خير .آنچه مهم و اساسي اس اين اس که آيا ميتوانيد وابستگيها را رها کنيتد و آيتا ميتوانيتد
ترفيع يابيد– اين آن چيزي اس که حياتيترين اس  .بهعالوه ،کل شکل تزکيه ما براي تزکيه در ميان مردم عادي برنامهريزي
شده اس و اين به شما اجازه ميدهد درحاليکه نميگذاريد گونگتان پسروي کند ،بهطور کوشا به پتيش رويتد .تمتام نظتم و
ترتيبها ،از هر جنبه ،با اين شکلِ تزکيهاي که امروز داريم مطابش دارد .بنابراين وقتي سالها پيش در ابتدا شترو کتردم فتا را
آموزش دهم ،خدايان ميگفتند که اين «فاي تشواي واال» اس  .آنها احساس کردند که اين واقعاً خوب اس .

پرسش :آيا روشهاي انتشار دافا بايد مناسب اروپاييها تنظيم شود؟
معلم :براي تزکيهکننده اي که فا را کسب کرده اس عالي اس که اين آرزو را داشته باشد و به اين فکر کند کته چگونته آن را
انتشار دهد و بگذارد افراد بيشتري آن را ياد بگيرند .بدون توجه به اينکه در اروپا باشد يا شرق ،بدون توجه به اينکه چطتور آن را
منتشر مي کنيد ،براي آنهايي که رابطه تشديري ندارند سخ خواهد بود که بيايند آن را ياد بگيرند .کدام افتراد «مشتدر» هستتند؟
قبالً رابطه تشديري را توضيح داده ام .بنابراين چگونه آنهايي را که مشدر هستند پيدا کنيم؟ فترض کنيتد يتک آگهتي در روزنامته
بگذاريد ،جستجو کنيد« :چه کسي رابطه تشديري دارد؟» آن عملي نخواهد بود .اما يک نکته هس که همه بايد درباره آن روشن
باشند .احتماالً هر يک از شاگردان ما در درون ميدانند که تعدادي از افراد هستند که وقتي کلمات «فالون گونتگ» يتا «جتوآن
فالون» را ذکر ميکنيد بالفاصله ایر ميگذارد يا هيجانزده ميشوند ،و آن افراد بالفاصتله ميخواهنتد آن را يتاد بگيرنتد .بستيار
محتمل اس که آنها افرادي با رابطه تشديري هستند .قلب بعضي افراد ،هرقدر هم که با آنها صحب کنيد تکان نميخورد ،و به
احتمال زياد آنها رابطه تشديري ندارند.
بنابراين درباره چگونه منتشر کردن آن و روشهاي انتشار آن ،درواقع بهترين راه براي شاگردانمان اين اس که تمرينهتا را در
مکانهاي عمومي انجام دهند تا کساني که رابطۀ تشديري دارند آنها را پيدا کنند .راه ديگر اين اس که کتابهتاي دافايمتان را
در کتابفروشيهاي ملي ها و کشورهاي مختلف در دسترس بگذاريم .من بدنهاي قانون بيشماري دارم که ميتوانند بالفاصله
ببينند که چه کسي رابطۀ تشديري دارد و چه کسي قرار اس فا را کسب کند .اگر کتابها را در کتابفروشتيها داشتته باشتيم و
شاگردانمان در پارکها تمرينها را انجام دهند ،بدنهاي قانون ميتوانند فرد تشديري را بيابند و آنها را براي جستجوي ايتن فتا
بياورند .اگر چنين محيطي نداشته باشيم چالشهايي بروز ميکند .اما هر روشي که بهکار رود ،فردِ مشدرشده کتاب را خواهد ياف
و وقتي آن را بخواند فکر مي کند که آن خوب اس  .ازآنجاکه او رابطه تشديري دارد حتماً فکر خواهد کرد خوب اس و به دنبالش
خواهد گش  ،و ازآنجاکه افرادي از ما هستند که تمرينها را در پارکها انجام ميدهند ،او بالفاصتله متا را پيتدا خواهتد کترد .از
وقتي آموزش فا را در ابتدا شرو کردم بسياري از افراد آن را به اين شيوه کسب کردهاند .اما هنوز بسياري از افراد وجود دارند که
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از سوي شاگردانمان آن را شنيدهاند .فکر کردند آن واقعاً خوب اس و به اعضاي ختانواده ختود گفتنتد کته بياينتد و آن را يتاد
بگيرند .اگر آنها احساس ميکردند که آن خوب نبود ،قطعاً به خانواده خود نميگفتند که بيايند فريب بخورند .دقيشاً بهخاطر اينکته
احساس کردند آن خوب بود به اعضاي خانوادهشان گفتند که بيايند و ياد بگيرند .آنگاه خانوادهشتان احستاس کردنتد آن ختوب
اس و به ساير دوستان و فاميلهايشان گفتند که بيايند و ياد بگيرند .وقتي شاگردان خودشتان دربتاره تجربيتات شخصيشتان
صحب ميکنند و اينکه چه احساسي دارند ،مردم بهشدت تح تأیير قرار ميگيرند .آنها به اعضاي خانواده خود دروغ نميگويند،
و به دوستانشان نيز دروغ نميگويند .بنابراين دوستانشان آن را باور ميکنند .و سپس اگر آن را باور کنند ،آنها هم ميآينتد کته
آن را ياد بگيرند ،و آنها تجربيات خودشان را خواهند داش  .اينگونه دافا انتشار مييابد.
اما با اين وجود ،تعداد کمي از افراد وجود دارند که با ديدن مشاالتي که شاگردانمان در روزنامهها يا مجالت چاپ کردهانتد فتا را
کسب کردند .ديروز گفتم که من مخالف کسب فا به آن طريق نيستم .اما در اين حال چه مشکالتي ممکتن است روي دهتد؟
اينگونه اس که نهتنها باالترين نو انسانها خواهند آمد ،بلکه پايينترين نيز خواهند آمد .بنابراين افرادي کته ميآينتد اهتداف
مختلف و بسياري از حاالت مختلف ذهني خواهند داش و به همين دليل اس که بعضي از افراد براي مدتي تمترين ميکننتد و
بعد ترک ميکنند .به احتمال زياد آنها در ميان نو پايينتر انسان هستند .شايد آنها نميخواهند آن را کسب کنند ،يا اينکته قترار
نيس آن را بهدس آورند .اغلب ،مورد اين اس  .و براي شاگردان چيز خوبي اس که خودشان مشاالتي بنويسند يا اطالعتات در
روزنامهها بگذارند .مخالف آن نيستم ،زيرا باالخره کمک ميکند افراد با رابطه تشديري بيايند– افراد واال روزنامهها را ميبيننتد و
ميآيند .اين دليل آن اس که چرا ميتواند مؤیر باشد .اما فشط دو روش اصلي وجود دارد .يکي اين است کته متا کتابهتا را در
کتابفروشيها داشته باشيم و اينکه محلهاي تمرين داشته باشيم ،بنابراين بدنهاي قانون ميتوانند مردم را هداي کنند آنهتا
را پيدا کنند يکي ديگر کنفرانسهاي فا و تبادل تجربه شاگردانمان با خانوادهشان اس  .اساساً با اين دو روش است کته افتراد
بيشتري خواهند آمد و کيفي آنها باال اس  .درخصوص برگزيدن روشهاي ديگر ،اينکه آنها شرقي يا غربي باشند ،فکر متيکنم
آنها هنوز آن دو روش اصلي هستند .مردم در بسياري از مناطق در مرحله اوليه هنوز درکي از فالون گونگ ندارند ،بنابراين متا آن
را با نوشتن مشاالت در روزنامهها يا مجالت و غيره معرفي ميکنيم .البته آن نيز مطمنناً فا را منتشر ميکند.

پرسش :من سفيدپوس هستم .وقتي شما با آزمايشي مواجه ميشويد ،آيا آن را ميپذيريد يا رهايش ميکنيد؟
معلم« :وقتي شما »...آن اشاره به من دارد ،درس ؟ چيزي هس که مايلم به همه شما بگويم .اين ستؤال خيلتي ختوبي است .
فکر ميکنم زمانش رسيده اس که چيزي را براي همه روشن کنم.
مي توانم امروز به شما بگويم ،بدون توجه به اينکه چند نفر درحال تمرين دافا هستند ،يا چه تعداد شاگرد يا مريد دارم ،همه شتما
تزکيهکننده ه ستيد .هيچ کسي مستثني نيس  .بنابراين همه شما درحال تزکيه هستيد .اينکه خوب يا ضعيف تزکيته ميکنيتد يتا
کوشا هستيد يا خير ،يا سطحتان باال اس يا خير ،همه شما درحالي که تزکيه ميکنيد بايد الزاماتي جتدي را بتراي ختود درنظتر
بگيريد و با خودتان مانند تزکيهکننده رفتار کنيد .اما من اينجا نيستم که تزکيه کنم .الزم اس اين تمايز برايتتان روشتن باشتد.
من آزمون هاي سخ مربوط به خود را ندارم و عوامل مربوط به تزکيه ،شبيه عوامل تزکيهاي شما را نيز نتدارم .نکتتهاي وجتود
دارد که مايلم روشن کنم :من شما را بهعنوان مريدانم درنظر ميگيرم ،بنابراين رستگاري را به شما ارائته متيکنم ،متن درحتال
نجات و تبديل شما هستم .پس ،از اين جنبه ميتوانيد بگوييد که از شما متفاوت هستم .الزم اس تمام مشتکالتي را کته بتا آن
مواجه ميشويد بهعنوان تزکيه در نظر بگيريد ،زيرا آنها قطعاً تزکيه هستند .اما اگر مشکل براي من رخ دهد ،آن يتک اختتالل و
صدمه به فا اس  .چرا بايد به آن اين گونه نگريس ؟ اين کيهان ازلي اس  .هتدفم از انجتام ايتن کتار ،اصتالح فتا است  .همته
موجودات کيهان از فا منحرف شدهاند ،بنابراين بايد بهوسيلۀ فا اصالح شوند .آنچه اغلب به شما ميگويم اين اس که اين چيزي
اس که شخص حتي در هزاران سال با آن مواجه نميشود .آموزش دافاي تمام کيهان در دنياي بشري ،فايي که حتتي ختدايان
قبالً از آن آگاه نبودند ،اين چيزي اس که هرگز در تمام خلش روي نداده اس .
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موجودات در طول اعصار تاريخي بيپايان بهطور فزايندهاي ناخالص شدهاند ،و هر چيزي درحال منحرف شدن است  .اگتر بتراي
مدت طوالني اينگونه ادامه يابد ،حتي پايهايترين بنيان جِن ،شن ،رن نيز به انحراف خواهد رف  .اين بينهاي وحشتناک اس .
اما من براي موجودات در اين کيهان ارزش قائل هستم .آرزومندم که اصل موجودات را تا جايي که امکان دارد حفظ کنم و رونتد
از بين رفتن و نابودي را برگردانم .اين آرزو پديد آمد و بنابراين آمدم .تشويق) ازآنجاکه به اينجا آمدهام ،به شيوهاي آمدم که هتر
چيزي که اصليترين ،شگف انگيزترين و مربوط به آغاز زمان اس  -که کاملترين اس  -را با خود آوردهام .ميدانيد کته فتالون
ميچرخد .فالوني که ميبينيد فشط شکل ظاهري فالون اس  .آن جنبتهاي از فتا را نيتز دارد کته نميتوانيتد ببينيتد .آن پيوستته
ميچرختتد و يتتک مکتتانيزم خودکتتار اصتتالحکردن دارد ،هتتر چيتتزي را بتته اصتتليترين و مستتاعدترين حتتالتش برميگردانتتد .از
ميکروسکوپيترين سطح تا بيرونيترين اليه ،تمام مواد و تمام موجودات ،اينگونه هستند که هر چيتزي ميچرختد و در حرکت
اس  .من تمام اين را آفريده و به حال نخس برگرداندهام ،بيشتر اينکه ،آن بهطور مداوم درحال تکميل و هماهنگ کردن اس .
مسنله تزکيه براي من وجود ندارد .در انجام اين تعهد ،آنچه الزم اس حل و فصل کنم ایر بازداندۀ نيروهاي شيطاني است کته
بعد از ناخالص شدن موجودات کيهان شکل گرفتند .همزمان ،چالشِ ناشي از کارمايي که همه موجودات در جامعه بشتري ايجتاد
کردند براي من پديد آمده اس  .اغلب ميگويم که ميدانم چرا عيسي بهدس مردم به صليب کشيده شد ،چرا شاکياموني مجبور
شد دستخوش نيروانا شود و چرا الئوذي با بهجاي گذاشتن کتابي با پنج هزار کلمه ،با عجله روانه شد .فرض کنيم فردي به ايتن
دنيا آمد و زندگي پس از زندگي بازپيدا شد .شما هيچ تصوري نداريد که چه تعداد زندگي و چند دوره زندگي را گذراندهايد .امتا در
تکتک دورههاي زندگي قرضهاي بسياري به ديگران بدهکار شديد و کارهاي اشتباه بسياري انجتام داديتد .بعضتي از افتراد از
سطوح مختلف آمدند و روي زمين بازپيدا شدهاند .آنها همانطور که مرحله به مرحله به پايين ميآمدند مرتکب اشتباهات شتدند،
بدينصورت که زماني را در بعضي بُعدهاي سطح باال گذراندهاند .چرا نتوانستند در آن بُعدها باقي بمانند؟ زيرا آنجا دوباره کارهاي
بدي انجام دادند و به پايينت ر سشوط کردند دوباره کارهاي بد انجام دادنتد و حتتي بيشتتر ستشوط کردنتد .بنتابراين قرضهتاي
جمعشدۀ ناشي از کارهاي اشتباه در آسمانها ،بدهکاري به خدايان بود.
خدايان در آسمانها به انسان اجازه نخواهند داد به آسمانها برگردد! بدون استادي که به شما آموزش دهد ،بتدون استتادي کته
مواظب شما باشد ،هرقدر هم که تواناييهايتان عالي باشد هرگز نميتوانيد برگرديد .بعد از آمدن به زمين ،اگر چنان استادي که
واقعاً مردم را نجات ميدهد از شما مراقب نکند ،براي هميشه غيرممکن اس که بتوانيتد برگرديتد .زيترا حتتي اگتر واقعتاً هتم
ميتوانستيد براي کارماي دنياي بشري پرداخ کنيد ،هنوز نميتوانستيد براي آنچه کته در آستمانها بتدهکار هستتيد بپردازيتد.
عيسي ميخواس مردم را نجات دهد و رحم بزرگي داش  ،پس تمام آن را ناديده گرف  .پس او بايد آن گرههاي کارمتايياي
که سخ باز ميشدند و به مردم بسته شده بودند را بيایر ميکرد .اما در اين جهان قانوني وجود دارد که ميگويد« :آنهايي که از
دس نميدهند ،بهدس نميآورند براي بهدس آوردن ،بايد از دس بدهيد آنچه بدهي اس بايد پرداخ شتود ».ايتن مطلتق
اس  ،آن قانوني قطعي و ابدي اس  .برهمين اساس ،اگر فردي را از آن آزاد کنيد ،چه کسي براي قرضهاي او پرداخ ميکند؟
پس آن حسابها يا تمام آن بدهيها بهطور طبيعي بر عيسي فرود آمدند« .تو آن را براي آنها گرهگشتايي کتردي ،پتس بتهجاي
آنان بايد براي آنها بپردازي ».تمام گرههايي که نميتوانستند باز شوند ،هر آنچه کته بتدهکاري بتود ،و چيزهتايي کته آن افتراد
نجاتيافته هيچ راهي براي خالصي از آنها نداشتند ،تمام آن دگرهها بر عيسي بسته شد چراکته او روي زمتين بتود .بتدهيهاي
کارمايي از تمامي سطوح مختلف وجود داشتند يعني آنها فشط از اينجا ،در ميان انسانها ،نبودند .در انتها تا چه حدي رستيد؟ هتر
چه افراد بيشتري را نجات ميداد ،گرههاي بيشتري را حمل ميکرد .او هيچ راهي براي رها کردن خود نداشت  ،و انترژي بتراي
انجام آن کارها را نيز نداش  .گرهها نميتوانستند باز شوند .پس در آخر عيسي آن افراد را نجتات داد ،امتا بتدن بشتري ختودش
نتوانس آزاد شود .بنابراين عيسي چارهاي نداش جز آنکه از اين بدن دس بکشد تا بدهيهاي آنهتا را پرداخت کنتد .کارمتاي
بسياري از موجودات و همچنين تنفر و دشمني ،همگي بر عيسي فرود آمدند« .بسيار خوب ،من آنها را براي تمام ايمانآورنتدگان
پرداخ ميکنم ».او به صليب کشيده شد و با مرگ جانکاهي درگذش  .تمام گرهها بر بدن جسماني او بسته شد ،و با مرگ بدن
جسمانياش تمام آنها آزاد شدند .عيسي در لحظهاي که آن بدن فرو ريخ رهايي ياف  .اين دليل آن اس که چترا عيستي بته
صليب کشيده شد ،و چرا مردم ميگويند عيسي براي مردم درد و رنج کشيد .علتش اين اس .
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همگي شما ديدهايد که افراد بسياري براي ياد گرفتن اين فا آمدهاند .در آينده حتي تعداد بيشتر خواهند بود .ميدانيد ،براي اينکته
تزکيه کنيد ،آن چيزها الزم اس که بهوسيلۀ استاد انجام داده شوند .اما من از آنها متفاوت هستم ،زيرا خواه عيسي يا شاکياموني
باشد ،هرچه باشد آنها موجودات روشنبين گسترۀ کوچکي هستند .من درون کيهان نيستم ،پس ميتوانم مشکالت موجتودات در
سطوح مختلف و در بدنهاي کيهاني مختلف کيهان را حل کنم .گفتهام که نجات انسانها هدف حشيشي من نيس  ،اما آنها يک
سطح از موجودات هستند که شامل ميشوند– آنها سطحي از حيات هستند که مايلم نجات دهم .درواقع ،خود من شخصتاً هتيچ
سختي ندارم ،من درحال تزکيه نيستم .مشکالتي که با آنها مواجته ميشتوم بهنتدرت در اينجتا در ستم عتاديِ بشتري ظتاهر
ميشوند ،اما برخي وجود دارند که در اينجا ظاهر ميشوند و اکثر آنها براي شما ناشناخته هستند .علتي که ميتوانم خود را از اين
مسنله رها کنم اين اس که من در ميان آن نيستم .من مثل آنها نخواهم بود که قادر نباشم خودم را رها کنم .ميتتوانم ختود را
رها کنم ،اما سختي فوقالعاده عظيم اس  ،آن چيزي اس که هيچ يک از شما موجودات نميتوانيد تصور کنيد .من ميتتوانم تتا
بيشترين حد ممکن هر چيزي از خودم را رها کنم ،و به همين دليل اس که ميتوانم تمام آن را حل و فصل کنم .تشويق)
ضمناً ،بگذاريد در رابطه با سؤالي که اکنون مطرح شد بر موضوعي بيشتر تأکيد کنم .اغلب برخي شاگردان مرا همراهي ميکننتد،
در کنار من هستند و در هر منطشهاي افرادي نيز مسنول هستند– هماهنگکنندگان مرکزي يا ستاير افتراد مستنول .الزم است
چيزي را درک کنيد :هر آنچه با آن مواجه ميشويد درخصوص اداره کردن سختيها اس  .اما شما نميتوانيد معرف استاد باشتيد.
هر وق به هر موضوعي ميرسد که ميدانيد در آن شرک کردهام ،بايد آن موضو را از ديدگاه من در نظر بگيريتد .آن چيتزي
اس که قبالً از آن غفل ميکرديد .مشکالت بهوجود آمده براي من مستتشيماً صتدمه زدن بته ايتن فتا است  .ازايتنرو بتا آن
مشکالتي که شما متحمل ميشويد کامالً تفاوت دارد .قطعاً اينطور نيس که استتادتان درحتال تزکيته است يتا اينکته استتاد
آزمايشهايي را ميگذراند .آن واقعاً صدمهاي اس که متوجه فا و کيهان اس  ،پس نميتوانند يکسان فترض شتوند .دربتاره آن
روشن باشيد .هنگام رسيدگي به مشکالت ،با آنها بهعنوان اهريمنان واقعي رفتار ميکنم ،اما شما نميتوانيد! هر آنچه با آن مواجه
ميشويد مستشيماً به تزکيهتان مربوط ميشود .بنابراين الزم اس که هميشه آن را بهعنوان تزکيه درنظر بگيريتد و داليتل را در
خودتان جستجو کنيد .اينها کامالً متفاوت هستند.

پرسش :به نظر ميرسد که براي اروپاييها خيلي سخ اس به سکون دس يابند .چرا؟
معلم :در واقع ،براي آسياييها و اروپاييها مثل هم اس  .شخصي که بتواند به سکون و آرامش حشيشي دس يابد درحاليکه در
ميان جامعه مردم عادي تزکيه ميکند واقعاً در سطح بااليي اس  .ازآنجاکه در جامعه مردم عادي شغلي داريد و مجبوريتد در هتر
نوعي از امور انسانهاي عادي حضور داشته باشيد ،همانطور که در آنجا مينشينيد مايل نيستيد که به هيچ چيزي فکر کنيد ،اما
آن چيزها بر ذهن شما تأیير ميگذارند تا حدي که ناخواسته درباره آنها فکر ميکنيد .به همين دليل اس که نميتوانيد به سکون
دس يابيد .ما در تزکيه بهطور پيوسته خود را رشد ميدهيم و وابستگيها و تمايالت را رها ميکنيم .همانطور که وابستگيهاي
شما کمتر و کمتر ميشوند ،متوجه ميشويد که بهطور طبيعي آرامتتر و آرامتتر ،و آرامتتر و آرامتتر ميشتويد .آن ستطح شتما را
منعکس ميکند .واقعبينانه نيس که انتظار داشته باشيم از همان ابتدا به سکون دس يابيد .هيچ روشي نميتواند بته آن دست
يابد ،مگر در مواردي که وضعي هاي فوقالعاده خاصي داشته باشيد بخش بشري چنين اشخاصي بسيار ضتعيف است و ستم
ديگر بسيار قوي اس  .آنها درحالتي هستند که تا حدي روشنبيناند و تا حدي نيستند .آنها افرادي فوقالعاده خاص هستتند کته
ميتوانند به درجه معيني از سکون دس يابند ،و عمدتاً مرهون بخش خدايي ختود هستتند کته دست اندرکار است  ،نته بختش
بشريشان .بهغير از مواردي مثل اين ،سايرين اصالً نميتوانند از روز نخس به مرحلهاي برسند که بتوانند ساکن شوند .بنابراين
براي نژادهاي مختلف تفاوتي نميکند ،براي اروپاييها و آسياييها مثل هم اس .
اگر نميتوانيد به سکون دس يابيد نگران نباشيد .هنگامي که تمرينها را انجام ميدهيد ،تا وقتي بتدنتان راحت و رهتا باشتد،
فشط بهترين سعيتان را بکنيد که فکرتان به هر طرف نرود .اگر واقعاً نميتوانيد جلوي پرسه زدن ذهنتان را بگيريد ،پس ولتش
کنيد ،و آن افکار مهارنکردني را افکار شخص ديگر در نظر بگيريد« :ادامه بده و فکر کن .تو را تماشا ميکنم که فکر ميکنتي».
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آن نيز يک رويکرد اس  .حداقل ميتوانيد بهروشني تشخيص دهيتد کته آن شتما نيست  ،و آن واقعتاً بتاارزش است  .يتا از آن
جلوگيري ميکنيد و نميگذاريد فکر کند ،که در اين صورت شما به آنچه يک تزکيهکننده قادر اس انجام دهتد دست يافتهايتد.
بعد از آنکه بدن راح و رها باشد ،شخص به مساعدترين حال براي تبديل و پااليش وارد ميشود .اما اگر ذهن شما نتوانتد آرام
گيرد و نتوانيد به بهترين حال ِ تغيير شکل و پااليش برسيد ،آنگاه چه؟ ميدانيد ،تزکيۀ ما از سطح ميکروسکوپي شرو ميشود،
پس سطح ميکروسکوپي ما در سکون اس  .با شرو از آنجا ،همانطور که آن بخش بهطور فزايندهاي ساکن ميشتود و بهتتر و
بهتر تزکيه ميشود ،آنچه در سطح اس مهار و تمام مدت ضعيفتر ميشود .ظاهر و سطح ،بدتر داز گذشته اس  ،امتا ضتعيفتر
اس  .رابطه اين اس  .بسياري از شما براي مدت طوالني اس تزکيه کردهايد و متوجه ميشويد که هنوز افکتار بتد در ذهنتتان
وجود دارند .اگر بخواهيد ،ميتوانيد آنها را فرونشانيد .زيرا اگرچه آنها بدتر و بدتر ميشوند ،و بيشتر به سطح ميآينتد ،امتا درحتال
ضعيفتر شدن هستند چراکه ديگر ريشهاي ندارند.

پرسش :ما تمرينکنندگان غربي چگونه ميتوانيم بگوييم چه چيزي درس اس  ،و چگونه ميتوانيم زندگيمان را پيش ببريم .آيا
بايد بگذاريم امور بهطور طبيعي روي دهند؟
معلم :به شما ميگويم نظرم چيس  .در موقعي هاي مختلف درباره اينکه بگذاريتد امتور بتهطور طبيعتي روي دهنتد ،صتحب
کردهام .به شما نگفتهام که در ارتباط با هر چيزي بگذاريد امور بهطور طبيعي روي دهند .وقتي در شرکتي کار ميکنيد ،رئيستان
به شما حشوق ميدهد .اگر درخصوص کارتان گيج باشيد ،بگذاريد امور بهطور طبيعي روي دهند ،و سخ کار نکنيتد ،پتس واقعتاً
مستحق آن حشوق نيستيد .ما بايد هر جا که هستيم ،افراد خوبي باشيم .ميگويم که «بگذاريد امور بتهطور طبيعتي روي دهنتد»
بايد بر طبق شرايط درنظر گرفته شود .ما در تزکيه سير طبيعي امور را دنبال ميکنيم ،اما هنوز بايد براي فرونشتاندنِ بختش بتدِ
خود تالش کنيم و هنوز الزم اس در تزکيه سخ کار کنيم– غير از اينگونه انجام دادن« ،بگذاريد امتور بتهطور طبيعتي روي
دهند »،ناميده نميشود .درواقع همه شما به اين شکل درحال تزکيه بودهايد .بهخوبي ميدانيم که در تزکيه بايد فعاالنه خودمتان
را تزکيه کنيم ،و اينکه در زندگي روزمرهمان الزم اس تا حد امکان با روشهاي جامعه متردم عتادي ستازگاري داشتته باشتيم.
بنابراين مجبوريد بين شغل عادي انسانيتان و تزکيه تمايز قائل شويد– قطعاً بايد بين آنها تمايز قائل شتويد .کتار ،کتار است و
تزکيه ،تزکيه اس  .اما يک مسنله اس  :بهخاطر اينکه تزکيهکننده هستيد ،معيارهاي بااليي که براي ختود درنظتر ميگيريتد ،در
کارتان ،در جامعه ،در منزل ،و در محيطهاي مختلف اجتما منعکس خواهد شد .بهعبارت ديگر ،بدون توجه به اينکه کجا باشتيد،
هميشه فرد خوبي هستيد ،و سايرين همگي ميگويند که شما شخص خوبي هستيد .اينطور با هم پيش ميرونتد .ايتدۀ بگذاريتد
امور بهطور طبيعي روي دهند مانند آنچه مردم در گذشته گفتند نيس  ،که ديگر شخص به چيزي اهمي نمتيداد و فشتط آنجتا
مينشس گويي دنياي مادي را ترک کرده بود فردي که آنگونه عمل ميکرد ،اينطور درنظر گرفته ميشد که «ميگذارد امور
بهطور طبيعي پيش روند ».به اينصورت نيس  .قطعاً منظور آن نيس .
اگر با مشکالت معيني روبرو ميشويد ،فکر ميکنم که بهعنوان تزکيهکننده ،بايد اول خودتان را بررسي کنيتد« :آيتا آن بته ايتن
خاطر اس که از بعضي جنبهها خوب عمل نکردم؟» اگر هر کدام از شما تزکيهکنندگان نتوانيد اين کار را انجام دهيد ،هيچ راهي
براي پيشرف نخواهيد داش  .پس هر وق هرکدام از شما با هر مشکلي روبهرو شديد ،بايد هميشه اول خودتان را بررسي کنيد:
«آيا آن به اين خاطر اس که کاري کردهام که کامالً درس نبوده اس ؟» اغلب درباره اصتلي صتحب متيکنم :همته چيتز در
جهان در هماهنگي اس  ،اگر خودتان کاري اشتباه انجام دهيد ،يک گره ،يک ناسازگاري با ديگران بهوجود ميآورد و هر چيتزي
پيرامون شما بهنظر ميرسد که در هرج و مرج اس  .روابط بين افراد متشنج خواهند شد .در آن مرحله ،براي داليل ،درونتتان را
جستجو کنيد و اشتباهتان را درس کنيد .پي خواهيد برد که همه چيز دوباره هماهنگ و درس ميشود .فکر نميکنم الزم باشتد
درباره مسائل با ديگران جر و بح کنيم .اگر واقعاً مشکلي برايتان روي دهد و بهنظر برسد که کسي بتا شتما بتهطور نادرست
رفتار ميکند ،فکر ميکنم ميتواند اينگونه باشد که شما ،يک تزکيهکننده ،از زندگي قبليتان آن را بدهکار بوديتد .آن را تحمتل
کنيد رِن) و آن را رها کنيد .حتي يک فرد عادي نيز ميداند که دو نفر بعد از برخورد ،ناراح باقي ميمانند تضاد باال ميگيرد و
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دو نفر گرفتار ميشوند .وقتي اصطکاک براي مدتي طوالني ادامه مييابد ،حل و فصتل کتردن آن بتهطور فزاينتدهاي مشتکلتر
ميشود ،و در انتها دشمن همديگر ميشوند .اما ما ميتوانيم آن را تحمل کنيم ،به آن اهمي ندهيم ،و قتدمي عشتب بترويم .در
چين گفتهاي هس « :قدمي به عشب بردار و پي خواهي برد که دريا پهناور و آسمان بيحد و مرز اس  ».اگر به تحريک کردن و
برانگيختن ادامه دهيد ،پي خواهيد برد که هيچ راهي براي خارج شدن نيس  .اما قدمي عشب برويد ،بگذاريد وابستگي برود و بته
آن بياعتنا باشيد ،متوجه خواهيد شد که حشيشتاً دريا پهناور اس و آسمان بيکران اس – دنيايي تماماً تتازه است  .آن اينگونته
اس  .براي تزکيهکننده بايد اينگونه باشد .اگر مثل افراد عادي دعوا و جتر و بحت کنتيم و در درگيتري دستتي داشتته باشتيم،
ميگويم آنگاه دقيشاً مثل مردم عادي هستيم .آيا اينطور نيس ؟ در واقع همينطور اس .

پرسش :چطور ميتوانيم از سطح خودمان آگاه باشيم؟
معلم :شخصاً بهشدت بيميل هستم که در شرو بگذارم سطح خودتان را بدانيد .براي ذوب شدن فرد در چنين فتاي عظيمتي...
مثالي ميزنم .مثل اين اس که يک خرده چوب يا تکهاي خاکاره در کوره ذوب فلز بيفتد :بالفاصله محو ميشود .همانطور که
در چنين فاي عظيمي آب و ذوب ميشديد ،کارماي بدن ،کارماي فکري ،انوا و اقسام چيزها در يک چشتم بتههم زدن از بتين
ميرف  .اگر آن را کامالً به آن شيوه انجام ميداديم ،مثل آن ميبود که اصالً تزکيه نکرده باشيد و برابر با اين ميبود که زندگي
را دوباره بيافرينم .آن ،تزکيه محسوب نميشد .پس نميتوانيم آن را به آن شيوه انجام دهيم .الزم اس کاري کنيم که خودتتان
را تزکيه کنيد و خودتان را تغيير دهيد .اين فا عظيم اس  ،در طول دوره تزکيهتان تا وقتتي ختود را تزکيهکننتده درنظتر بگيريتد،
بهطور پيوسته و با جدي تزکيه کنيد ،و به خواندن کتاب ادامه دهيد ،پيوسته صعود کرده و پيشرف ميکنيد .روش تکميليمان–
انجام تمرينها– را به آن اضافه کنيد و ميزان پيشرف تان خيلي سريع خواهد بود .آن سريعترين روش براي تزکيه کردن اس .
اگر از ابتدا ميگذاشتم از سطحتان آگاه باشيد ،قادر نميبوديد خودتان را اداره کنيد« :اوه! من فوقالعادهام! من هماکنون در تزکيه
تا به اينجا رسيدهام!» فرض کنيد به شما اجازه دهم تغييرات واقعي که در پيرامتون بتدنتان رخ داده است را ببينيتد ،دربتارهاش
بينديشيد :ازآنجاکه احساسات ،اميال و انوا وابستگيهاي افراد عادي را با خود داريد ،آيا قلبتان به نوسان در نميآمد؟ نميتوانم
بگذارم خيلي زود از آن آگاه باشيد ،زيرا افکار عادي بشري شما هنوز بسيار قوي هستند .زيرا ميخواهم مطمنن شوم در تزکيهتان
بهطور پيوسته با تندترين سرع باال ميرويد .وقتي فرد عالي دائو را ميشنود ،صرفاً با استفاده از شيوۀ آگاه شدن ،به کمال نائتل
خواهد شد .آن تحسينبرانگيزترين اس  .و آن سريعترين اس – واقعاً سريعترين اس .
برخي مريداني را داريم که وضعي شان متفاوت اس  ،برخي از افراد بهگونهاي تزکيه ميکنند که قفل تواناييهايشان باز شده و
برخي در وضعي نيمهقفل هستند .آنها ميتوانند ببينند ،و برخي حتي ميتوانند بسيار واضح ببينند و از همه چيز آگاه باشند .آنهتا
مواردي استثنايي هستند .بيشتر افراد با تواناييهاي قفلشده تزکيه ميکنند .صرفاً بر خواندن کتاب و تزکيه تمرکتز کنيتد ،آنگتاه
بهطور پيوسته خود را بهبود خواهيد بخشيد و بهطور مداوم به اسرار آسمان آگاه ميشويد .قوانين و اصول فا به انتدازهاي کته بته
شما اطمينان بدهند کافي هستند .البته ،مردم در اين جامعه امروزي بتهطور خيلتي عميشتي بهوستيلۀ انتوا و اقستام بهاصتطالح
«واقعي هاي» دروغينِ جامعه مردم عادي در توهم افتادهاند ،و بهطور بسيار شديدي وابسته هستند .براي آنها بسيار سخ است
که از آن رها شوند .اغلب در انتخاب بين فا و وابستگيِ نفع شخصي ،تشال ميکنند .شخص حتي ترجيح ميدهد فتا را رهتا کنتد
بهجاي آنکه وابستگيهايش را رها کند .تعيين اين چيزها سخ اس  ،چراکه جامعه امروزي به اين مرحله رسيده که ديگر افتراد
از سرش واقعي خود يا استانداردهاي موجودات انساني آگاه نيستند.
اگرچه اينقدر بد اس  ،اما براي ما بهترين محيط تزکيه را فراهم ميسازد .آيا اينطور نيس که هرچه محتيط پيچيتدهتر باشتد،
بيشتر ميتواند تزکيهکنندگان برجستۀ وااليي را شکل دهد؟ اصل اين اس  .بسياري از استادان چيگونگ چند سال پيش در چين
ظاهر شدند .مردم عادي آنها را تحسين کردند« :واي ،استادبزرگ فوقالعادۀ چيگونگ ،شما تمام اين قتدرتهاي شتگف انگيز را
داريد!» مردم به آنها هدايا و حتي پول ميدادند زيرا آنها مردم را شفا ميدادند .طلب آنها براي منافع متادي حتتي شتديدتر رشتد
کرد ،و درنتيجه بسياري سشوط کردند و گونگ شان را از دس دادند .آنها کامالً خراب شدند ،و استادشتان ديگتر از آنهتا مراقبت
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نکرد .چرا؟ تزکيه سابشاً در محيطهايي تمرين ميشد کته بتراي متردم عتادي ناشتناخته بتود .درحتالي کته در کوهستتانها ،در
محيطهاي مخفي ،در صومعهها ،يا با استفاده از ساير شکلهاي مذهبي تزکيه ميکردند ،با واقعي هتا و شترايط پيچيتده جامعته
مردم عادي در تماس قرار نميگرفتند ،و در اين خم بزرگ رنگرزي نيز داخل نميشدند .اگر در تماس با جامعه قترار ميگرفتنتد،
بالفاصله بهوسيلۀ جامعه پيچيده آلوده ميشدند ،درنهاي مثل مردم عادي بهدنبال شهرت و ستود ميرفتنتد و تبتديل بته متردم
عادي ميشدند ،زيرا وقتي درميان مردم عادي ميبودند روش تزکيهشان تأیير خود را از دس ميداد .برعکس ،ما دقيشاً در ميتان
خم بزرگ رنگرزي تزکيه ميکنيم ،و هر آنچه با آن مواجه ميشويم از آن نو اس  .اگر بتوانيد فراتر از آن برويتد آيتا فوقالعتاده
نيستيد؟! آيا ميدانيد چرا ميتوانيد به سطحي باال تزکيه کنيد؟ يکي از عوامل اصليِ تضمينکنندۀ تزکيه شما به سطوح بتاال ايتن
واقعي اس که اينجا بسيار فاسد اس  .اگر بتوانيد به فراتر از آن رشد کنيد– حتي اگر قلبتان فشط کمي تکان بخورد و بخواهد
امروز تزکيه کند– شما فوقالعاده هستيد ،زيرا در ميان چنين محيطي ،غوطهور در رنج و سختي ،هنوز آن آرزو را داريد.
درد و رنجِ قابل رؤي در سطحِ ظاهر ،زياد به حساب نميآيد .آنچه واقعاً مشش بار اس درد و رنجي اس که وقتي درحال بريدن
و قطع کردن وابستگيها هستيد روي ميدهد– آن وق است کته دردآورتترين است  .بنتابراين ايتن محتيط پيچيتده بهتترين
موقعي ها را فراهم ميآورد و به شما اجازه ميدهد به سطوح باال تزکيه کنيد .برعکس ،قدرت ايتن دافتا فشتط ميتوانتد در ايتن
نامساعدترين وضعي ها آشکار شود .اگر همه چيز در اين جامعه خوب بود ،اين دافا الزم نميبود .و اصالح فا در محيطتي ختوب
لزومي نميداش  .کافي بود که فشط فاي سطح تاتاگاتاي عيسي و شاکياموني را در اين دنيا داش  .اما چرا مذاهب هماکنون وارد
عصر پايان دارما شدهاند ،که هيچيک از آنها ديگر نميتوانند مردم را نجات دهند؟ مردم حتي جرأت ميکنند به بودا کفر بگوينتد،
و بر مجسمههاي عيسي پاگذاشته و بتر آنهتا ادرار ميشتود .در ايتن عصتر ،درخواست از متردم بتراي فراگيتري فتاي دچنتين
تاتاگاتاهايي يا نجات آنها بهوسيلۀ آنگونه فا ،کاري از پيش نميبرد.

پرسش :من واقعاً ميخواهم تزکيه کنم ،اما چگونه ميتوانم شک کردن به دافا را متوقف کنم؟
معلم :آنچه به شما گفتم اين اس که هر کسي در جامعه مردم عادي بعد از تولد عشايد بسيار زيادي را در ذهنش جمع ميکند و
از واقعي هاي کاذب جامعه مردم عادي« ،دانش» جذب ميکند ،کته او را اينجتا بتدتر در تتوهم قترار ميدهتد .عشايتد بستيار و
مجموعه ايدههاي شکلگرفته در ذهنتان همگي عواملي هستند که سد راه شما براي کسب اين فا ميشود .آيا آن شکهايي که
در ذهن شما سر برميآورد از اينجا ناشي نميشود که اين فا را با آنچه از واقعي هاي مردم عادي ياد گرفتهايد ارزيابي ميکنيتد؟
آيا آن شکها اينگونه ظاهر نميشوند؟ قطعاً .بهعبارت ديگر ،شما فا را با استفاده از عشايد شکلگرفتهشده از دانش انسان عتادي
و افکار بشري عادي ارزيابي ميکنيد .آيا انسانهاي عادي در پايينترين سطح نيستند؟ آيا مردم عادي در توهم گم نشدهاند؟ آنها
چه چيزي ممکن اس داشته باشند که بتواند با حشيش کيهان مشايسته شتود؟ هتيچ چيتز .از ستوي ديگتر ،ايتن دافتاي متا ،در
پايينترين حال انسان عادي و با استفاده از زبان بشري– پايينترين شکل بيان– آموزش داده ميشود .پس ددافا نيتز طتوري
بهنظر ميرسد که گويي سطحي اس  .اما تا وقتي به مطالعۀ آن ادامه دهيد پي خواهيد برد که حتي ژرفتر ميشود .هرچه بيشتر
آن را مطالعه کنيد ،آنقدر ژرف ميشود که نميتوان مشايسه کرد و آنقدر فاصله دارد که نميتوان رسيد .از سوي ديگتر ،دانتش
انسان عادي ،چنين محتواي ژرفي ندارد .اگر تمام ناباوريها و شک و ترديدهايي کته داريتد را افکتار خودتتان بهحستاب آوريتد
بهشدت اشتباه ميکنيد .آنها عشايد و تصوراتي هستند که بعد از تولد در ميان مردم عادي شکل گرفتند .فکر ميکنيتد آنهتا شتما،
خود شما هستند ،اما آنها شما نيستند.

پرسش :چشم سوم من قبل از آنکه تمرين را شرو کنم باز بوده اس  .من از طريق پيشگويي امرار معاش ميکنم .آيا مجبتورم
شغلم را رها کنم؟
معلم :اگر شما تزکيه نميکرديد و يک انسان عادي باقي ميمانديد ،مخالف آن نميبودم .درحال آموزش فا بته تمرينکننتدگان
هستم تا آنها را قادر سازم تزکيه کنند .درحال تالش نيستم که همه بيايند دافا را تمرين کنند .اگر فکر ميکنيد ميتوانيتد تزکيته
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کنيد ،پس آن را انجام دهيد .درغيراينصورت ،انجام ندهيد .شايد در جامعه آينده بشري باز هم اين روشهاي مسيرهاي جتانبي،
مانند پيشگويي ،فنگ شويي ،و حتي شفاي بيماري با بهکارگيري شيوههاي خاصي وجود داشتته باشتند .امکتان دارد همته آنهتا
شرو چيزهتايي کته شتما ،بتهعنوان
وجود داشته باشند .از زمانهاي باستان در سراسر دنيا هميشه وجود داشتهاند .اما در زمان پي ِ
تزکيهکننده خواهيد ديد از قلمروهاي باالتر و باالتر خواهند بود ،و قدرت کلماتتان قويتر و قويتر خواهد شد .وقتتي بته افتراد
ديگر بخ و اقبالشان را بگوييد مشکالت سر برميآورند .گاهي اوقات چيزها در دنياي بشري یاب نيستتند ممکتن است بته
شکل معيني ختم نشود .پس اگر فرد آنچه را شما ميگوييد باور کند ،و آن را بتهطور قطتع بتاور کنتد ،احتمتال دارد کته آن امتر
محتمل را تشوي کند .وقتي انرژي داشته باشيد ،امکان دارد کلمات شما باع شود عنصري که یاب نيس یاب شتود ،و منجتر
به چيزي شود که در اصل قرار نبوده اتفاق افتد .آنچه ميبينيد وضعي واقعي نيس داليل کارمايي ديگري وجود دارد .اما وقتي
که درباره آن صحب کنيد ،آن را یاب و بدون تغيير خواهيد کرد .در اين مورد ،ممکن اس کار بدي انجام داده باشيد .و کارمايي
از اين نو  ،چيزي اضافي اس که بر تزکيه خود افزودهايد .امتحانات و سختيهاي شما اينجا در مشابلتان اس  ،و بايتد تکتتک
آنها را بگذرانيد .قادر نخواهيد بود محن هاي بيشتري را که به آن اضافه ميکنيد پش سر گذاريد .اگر کتاري انجتام دهيتد کته
تأیير زياد يا نتايج جديِ بدي داشته باشد ،قتادر نخواهيتد بتود آزمتايش ستخ را پشت ستر بگذاريتد و تزکيته کنيتد .ازايتنرو
تزکيهکنندگان بر تزکيه گفتار تأکيد دارند .اما شما بهطور بدي در برآوردن آن الزام نتاموفق بودهايتد .اگتر آنچته را کته ميبينيتد
مستشيماً به ديگران بگوييد ،درحال فاش کردن اسرار آسمان هستيد ،و شما بهطور سرسري و غيرمسنوالنه درحال گفتن آنهتا بته
افراد عادي هستيد .چگونه ميتواند آن درس باشد؟ آن حتي کمتر قابلقبول اس .
همچنين بگذاريد به شما بگويم که اکثري افرادي که پيشگويي ميکنند ،جدا از عوامل فردي خود ،عواملي ختارجي دارنتد کته
نششي ايفا ميکنند .پس آن چيزي وحشتناک اس  .آن واقعاً براي موجود زنده وحشتناک اس ! در ايتن حالت  ،بته هتيچ شتکلي
نميتوان تزکيه کرد .فشط درحال گفتن اصول اين موضو به افراد هستم– مخالف اين نيستم که مردم عادي آن را انجام دهنتد.
اگر ميخواهيد تزکيه کنيد ،بايد درباره آن به شما بگويم و بايد نسب به شما مسنول باشم .اگر آن را انجام دهيد ،تماماً بته شتما
صدمه ميزند .اين را که گفتم ،قطعاً فکر ميکنيد« :پس چطور امرار معاش کنم؟» من صرفاً درحال آموزش دائو ،آموزش فتا بته
تزکيهکنندگان هستم .اگر ميتوانيد تزکيه کنيد ،پس تزکيه کنيد .فشط ميتوانم آن را به اين طريق مطرح کنم .من بايد نسب به
شما مسنول باشم .از سوي ديگر ،مراقب خواهد شد که شما ،يک مريد دافا ،بتوانيد امرار معاش کنيد ،که بايد اينطور باشد.

پرسش :چطور ميتوانم از ترسم خالص شوم؟
معلم :ترس نيز يک وابستگي اس  .آن موضوعي از اين اس که آيا اراده شما قوي اس  .بايد بر آن غلبه کنيد .بعضي از افتراد
ميگويند« :هر وق تمرينها را انجام ميدهم به خواب ميروم ».آن نيز چيزي اس که الزم اس با اراده خود بر آن غلبه کنيد.
اگرچه يک اهريمن نيس  ،اما ميتواند تأیيري اهريمني بر تزکيهکنندگان داشته باشد .اگر نتوانيد آن را شکس دهيد بر شما تأیير
خواهد گذاش .

پرسش :من هرگز نميتوانم چرخيدن فالون را در پايين شکمم حس کنم.
معلم :اينطور نيس که همه ميتوانند آن را احساس کنند .بعضي افراد آنقدر حساس هستند که ميتواننتد بته محتض اينکته
انرژي حرک ميکند آن را احساس کنند« :واي! خيلي قوي اس !» بعضي از افراد وقتي چيزهتاي تکاندهنتدهاي در شکمشتان
اتفاق ميافتد هنوز هم نميتوانند چيزي احساس کنند .وضعي جسماني هر شخص متفاوت اس  .بلندي سطح يک شخص را بر
طبق آنچه احساس ميکند قضاوت نکنيد .مطمنن شويد که آن را براساس آنچه احساس ميشود قضاوت نميکنيد.

پرسش :آيا چشم سوم من هرگز باز خواهد شد؟
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معلم :آيا در طلب آن هستيد؟ اگر قرار بود حتي وقتي در تزکيه موفق شديد نيز باز نشود ،آنگاه فکتر متيکنم مشتکلي در کتار
ميبود .منظورتان اين اس « :آيا آن در دوره تزکيه باز نخواهد شد؟» اگر به دنبال آن باشيد ،اگر چنان فکري داشته باشيد– حتي
فشط کمي– مجاز نخواهيد بود که ببينيد .و حتي وقتي توانايي ديدن را داشته باشيد ،به شما اجازه داده نخواهد شد که ببينيد ،زيرا
آن وابستگي که داريد از بين برده نشده اس  .پس الزم اس آن وابستگي را رها کنيد و از آن چشمپوشي کنيد .آنگاه ببينيد چه
چيزي روي ميدهد.
شاگردان غربي از شاگردان آسيايي متفاوتند زيرا ريشههاي فرهنگي شترق– بهخصتوص چتين – عميتقتر هستتند .آن نتهتنها
فرهنگي دارد که پنج تا شش هزار سال قدم دارد ،بلکه فرهنگ ماقبل تاريخِ دوره پيش را نيز به ارث بترده است  .بنتابراين در
عمق وجودش و در عمق سلولهايش جوهر فرهنگي پر محتوايي وجود دارد .اما از زمان حضور فرهنگ جامعه غربي فشط حتدود
دو هزار سال ميگذرد ،ازاينرو افسانهها و باورهاي اشتباه آن بهراحتي ازهمگستيخته ميشتوند .بتهمحض اينکته آن افستانهها و
باورهاي اشتباه سشوط کنند آنها تشريباً ميتوانند ببينند .اما برعکس ،مردم چيني از چه جنبهاي متفاوت هستند؟ وقتي به آنها دليل
آن را ميگوييد که چرا ،هنوز درحال فکر کردن هستند« :اوه ،درس اس  ،اما پس چرا آن چرا؟» سپس وقتي چراي آن چرا را به
آنها ميگوييد ،هنوز درحال فکر کردن هستند« :اوه ،بعد چرا آن چراي آن چرا؟» بنابراين قبل از آنکه بتوانيد ذهن آنها را بتهطور
کامل باز کنيد الزم اس چيزها را تمام مسير تا انتها برايشان روشن کنيد .به همين دليل اس که شاگردان غربي ما ميتواننتد
همينکه شرو به ياد گرفتن کردند بدون اينکه قصد و نيتي داشته باشند ،ببينند– عل اين اس  .آنها خيلي کم بهوسيلۀ چيزهتا
و امور سطحي در جامعه مردم عادي مهر و موم شدهاند .فشط تنوريها– تنوريهاي انسان عادي– اس که آنها را اسير ميکند.
بهمحض اينکه آن تنوريها شکسته شود هيچ چيزي در ميان مردم عادي نيس که بتواند آنها را محدود کند .منظور اين است .
البته هميشه به آنصورت نيس  .درياف داوليهاي که ازطريق حسها صورت ميگيترد و دريتافتي کته از طريتق عشتل و خترد
صورت ميگيرد دو چيز متفاوت هستند .اگر شخصي بتواند بهطور واقعي فا را ياد بگيرد و آن را در ذهتنش جتذب کنتد ،واقعتاً در
تزکيه فا را درک کند ،آنگاه آن از درياف اوليهاي که در شرو از طريق حسها کسب ميکند متفاوت اس  .فرد صتعود خواهتد
کرد تا فا را با عشل و خرد درک کند.

پرسش :چگونه بايد فا را در ميان راهبها و راهبهها انتشار داد؟
معلم :اغلب درباره راهبها و راهبهها فکر ميکنم .در چند سال اخير مخصوصاً به آنها توجه داشتهام .خواه شتاکياموني باشتد يتا
عيسي ،آن موجودات روشنبين ،راههاي تزکيه خودشان را بنيان نهادند که مريدان ادامه دادند .هرچه باشد ،آنها مريتدان سيستتم
بودا در نظر گرفته ميشوند ،ازاينرو درباره آنها فکر ميکردهام .اما عصر پايان دارما به اين مرحله رسيده اس  ،و تعداد افرادي در
مذاهب که واقعاً آرزوي تزکيه داشته باشند واقعاً زياد نيس  .مشکلي را يافتهام :بستياري از راهبهتا و راهبتهها ،بته جتاي آنکته
خدايان و بوداها حماي و تأييد کنند ،مذاهب را حماي و تأييد ميکنند ،ذهن آنها بر تزکيه نيس بلکه تماماً متمرکز بتر حفتظ و
نگهداري رسوم مذهبي اس  ،و اين وابستگي منجر به مانعي جدي براي آنها شده اس  .همچنين بعضي از افتراد فکتر ميکننتد
وراي شکلهاي مذهبي ،فاي بودايي وجود ندارد ،بلکه فشط روشهاي پليد و راههاي منحرف وجود دارد .اين يکتي از بزرگتترين
عواملي اس که بهطور جدي آنها را از کسب فا محروم ميکند .هر چند هنوز ،افرادي وجود دارند که بهطور حشيشي دربتاره امتور
فکر ميکنند و ميتوانند حشيشتاً همه چيز را بر اساس منطق و دليل ارزيابي کنند ،و چنين افرادي فوقالعادهانتد .آنهتا کتتاب مترا
ميخوانند ،و پس از اينکه خواندن آن را تمام کردند ميدانند که اين چيس  ،چراکه همتۀ افتراد در درون ختود ،سرشت بتودايي
دارند .مثل الکتريسيته عمل ميکند :وقتي دو الکترود در تماس با هم قرار ميگيرند« ،بوم!» -آنها متصل ميشوند .اگتر سرشت
بودايي نداشتند به هم مرتبط نميشدند ،نميتوانستند آن جرقهها را شرو کنند ،و الکتريسيته انتشال داده نميشد .بنابراين برختي
راهبها و راهبهها متفاوتند ،و فکر ميکنم که واقعاً برجسته و فوقالعادهاند ،زيرا ميدانند دليل اينکه جهان دنيوي را ترک کردنتد
اين اس که تزکيه کنند .از سوي ديگر ،بعضي از افراد آن ذهن درس را ندارند .البته ،من درباره مسائل مذهبي بيشتتر صتحب
نخواهم کرد ،درباره آن صرفاً بهطور گذري درحال صحب هستم .اگر حامي آنها يا دوس يا فاميلِ آنها هستيد ،ميتوانيد با آنهتا
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صحب کنيد .اگر بخواهند تزکيه کنند ،تزکيه ميکنند .و اگر نخواهند تزکيه کنند بگذاريد باشند .ما واقعتاً نبايتد متردم را بته زور
بکشانيم« :بياييد تزکيه کنيد! واقعاً شرمآور اس اگر تزکيه نکنيد! بايد با من بياييد!» با استفاده از روابتط شخصتي يتا پيونتدهاي
احساسي ،قلب نميتواند تغيير داده شود .قلب افراد بايد بهدلخواه خود تکان بخورد.

پرسش :راهبه ايي که در معابد مجموعه وظايفي دارند چگونه بايد واقعاً تزکيه کنند؟ آيا بايد به زندگي دنيوي برگردند؟
معلم :قطعاً الزم نيس به دنياي دنيوي برگردند .چرا؟ موضو «تمرين کتردنِ فشتط يتک راه تزکيته» کته دربتاره آن صتحب
ميکنم به فايي که هماکنون تزکيه ميکنيم مربوط ميش ود .در گذشته ،پش هر کلمه در متون بوديستي تصتاوير بوداهتا وجتود
داش  .حاال وقتي نسخهها را ورق ميزنيد نميتوانيد آنها را ببينيد حتي پش نام شاکياموني و عيسي ديگتر تصتوير آنهتا وجتود
ندارد .يعني ،کتابها ديگر قدرت نجاتِ مردم را ندارند ،چراکه صرفاً جوهر سياه روي کاغذ سفيد هستتند .بتهعالوه ،اجترا کتردن
آيينه اي مذهبي فشط يک تشريفات مذهبي اس  ،و من آنها را فشط کار عادي درنظر ميگيرم .درواقتع ،بستياري از راهبهتا آن
تشريفات را بهصورت شغل درنظر گرفتهاند– فکر ميکنند که درحال کار کردن و کسب درآمد هستند .راهبها در سرزمين اصلي
چين به سطحِ بخش و سطحِ قسم طبشهبندي ميشوند ،و بر طبق آن حشوق ميگيرند .حتي شتنيدهام کته ستطح اداري وجتود
دارد .آنها آموزشهاي اصلي شاکياموني را تغيير دادهاند .مردم نميدانند که آنها درحتال ختراب کتردن و صتدمه زدن بته فتايي
هستند که شاکياموني آموزش و انتشار داد .حاال که به اين مرحله رسيده اس  ،مسلم اس که ديگر شتاکياموني از آنهتا مراقبت
نميکند ،و امور به شکلي اس که اکنون هس  .ازاينرو آن را صرفاً يک شغل درنظر ميگيرم .خواه خواندن متون بهصورت ذکر
باشد يا انجام دادن آيينهاي مذهبي ،هيچ تأیيري وجود ندارد .تا وقتي آنها در دافا تزکيه کننتد آن افتراد بهوستيلۀ هتيچ شتکلي
موظف و مشيد نخواهند شد .همانطور که گفتم ،يک راه بزرگ هيچ شکلي ندارد .هيچيتک از شتکلهاي بشتري عتادي درختور
چنين فاي بزرگي نيس  .بنابراين ما امور را بهطور آزاد اداره ميکنيم و فشط به ذهن افتراد مينگتريم .اگتر تزکيته کنيتد از شتما
مراقب خواهم کرد .و اين نو از مراقب براي مردم عادي قابلرؤي نيس  ،ازاينرو نيازي نيس هيچ شتکل بشتري عتادي را
بگيرد .ازآنجاکه تشريفاتي نداريم ،هر آنچه در ميان مردم عادي انجام ميشود را بهعنوان کتار در نظتر ميگيترم– اکنتون فشتط
ميتوانم به اين شکل به آن بنگرم .اگر يک راهب هستيد و ميخواهيد آيينهاي مذهبي را اجرا کنيد ،ميتوانيد آن را انجام دهيد،
به شرط آنکه آگاه باشيد در دافا تزکيه ميکنيد .شما نياز داريد براي اينکه با قدرت پيش برويد ،تتالش بيشتتري صترف کنيتد–
اينگونه بايد آن را اداره کنيد .براي ساير مذاهب نيز همينطور اس .

پرسش :آيا داشتن «ذهني پاک و روشن» به معني رها شدن از تمام وابستگيها و تمام چيزهايي اس کته فترد بته آنهتا عالقته
دارد؟
معلم :اگر شخص واقعاً به وضعي داشتن يک ذهن پاک و روشن دس يابد ،اينگونه اس  .اما شما بتا شترو از ستطح متردم
عادي تزکيه ميکنيد .اگر ميتوانستيد فوراً آن را کسب کنيد بيدرنگ يک بودا ميشديد .بنابراين غيرممکن اس  .براي رستيدن
به قلمروي يک بودا ،بايد از روند تزکيه گذر کنيد و يک بنيان ذهنيِ اساسي و عميق داشته باشتيد .يعنتي ،متدام درحتال تزکيته
هستيد ،بهطور مداوم آن را عميقتر ميکنيد ،و بيشتر و بيشتر خودتان را رشد و بهبود ميدهيد .آن بهتدريج کسب ميشتود .اگتر
واقعاً مجبور ميشديد که بالفاصله به آن سطح برسيد ،ممکن بود آنشدر بترسيد که ديگر جرأت تمرين نداشته باشيد .زيرا تفکرتان
هنوز به آن حد ،سطحباال نيس  ،چراکه صرفاً از سطح مردم عادي شرو کردهايد .بنابراين آن بهتدريج و بهطور طبيعتي بهدست
ميآيد ،و بدون تالشي بسيار زياد ميتواند کسب شود .تا وقتي تزکيه کنيد و کتاب را بخوانيد ،بته آن نائتل ميشتويد .اصتول فتا
ميتواند تمام مشکالت شما را حل کند .آن به زور انجام نميشود .به زور انجام دادن آن ،خودش يک عملِ با قصد است  .فشتط
مثل يک تزکيهکننده رفتار کنيد– در اين باره روشن هستيد .هر کسي قلب و ذهن خود را تزکيه ميکند و بيشترين سعي ختود را
ميکند کارهاي بد انجام ندهد .آن عمل آکنده از قصد خوانده نميشود .آن تا حد ممکن نزديک شدن به سرش ذاتي و اوليهتان
ناميده ميشود.
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پرسش :شما گفتيد که علم يک مذهب اس  ،ولي من هنوز بايد در کار تحشيشتات علمتيام بتهخوبي عمتل کتنم .ايتن هميشته
ماجرايي متناقض اس .
معلم :گفتهام که علم يک مذهب اس و با جزئيات زيادي آن را مورد بح قرار دادهام .چرا يک مذهب اس  ،و چرا يک مذهب
جامع و فراگير اس ؟ به اين دليل که نه به تشوا توجه ميکند ،نه اينکه وجود خدايان را تصديق ميکند و ازآنجاکه نميتواند وجود
خدايان را ببيند ،تشخيص نميدهد که مردم براي انجام کارهاي بتد مجتازات ميشتوند و بتراي انجتام کارهتاي ختوب پتاداش
ميگيرند .آن از تنوريهاي علمي استفاده ميکند تا هر کسي که بگويد اقبال و بخ خوب براي پاداشِ کتار ختوب وجتود دارد،
مجازات براي اعمال بد وجود دارد ،يا خدايان وجود دارند ،را نفي کرده و به او حمله کند .حتي به مذاهب راستين حملته ميکنتد.
آن درحال خراب کردن اخالقيات بشري اس  .در غياب قيد و بندهاي اخالقي ،مردم جرأت انجام دادن هتر کتار بتدي را دارنتد.
فشط بر اساس همين يک نکته به تنهايي ،آيا ميگوييد اين علم درس اس يا پليد؟ آيا درحال ايفاي نششي شرورانه نيس ؟ چرا
اخالقيات مردم امروزي تا به اين حد فاسد شده اس ؟ دقيشاً به خاطر اينکه ديگتر متردم باورهتاي راستتين و درست ندارنتد .در
حشيش – و اين مخصوصاً براي غربيها صدق ميکند– آنچه شما واقعاً باور داريد مذهب نيس  ،بلکه علمتتان است  .از اعمتاق
ذهنتان درباره آن بينديشيد :آنچه بيشترين ايمان را به آن داريد علم اس  .هر چيز ديگري براي شما در درجه دوم است  .علتم،
بسيار بيشتر در وهله نخس قرار دارد .به اين نکته اشاره ميکنم ،زيرا مانعي در تزکيه اس .
گفته ميشود که در گذشته کليساي کاتوليک رُم با اين فکر که انسانها از ميمونها تکامل يافتند موافق نبود .آنها بتاور داشتتند
که بشر بهوسيلۀ خدا از گِل ساخته شد .ميشنوم که اکنون کليساي کاتوليک رُم اينکه انسانها از ميمون تکامل يافتهاند را بهطور
آشکار تصديق کرده اس  .آيا آنها خداوند خود را انکار نکردهاند؟ اين علم آنقدر قدرتمند اس که امروز هر کستي بته آن ايمتان
دارد .من ميتوانم همه چيز را درباره بشري بهروشني توضيح دهم ،از مسائل عمده گرفته تا مسائل جزئي ميتوانم هر بخشي از
رشد و توسعه بشري را از روزگار باستان تا به امروز بهروشني توضيح دهم .اما دربتاره چنتين چيزهتايي صتحب نمتيکنم زيترا
همگي آنها امور مردم عادي هستند .صرفاً درباره چيزهايي که به تزکيهتان مربوط ميشوند صحب ميکنم .اساس و بنيان درک
بيشتر تمام چيزها در علوم ناقص اس  ،و آن شامل اساس درک ماده ،جهان و زندگي ميشود .علمِ امروزي ميگويد کته ستوراخ
در اتمسفر باالي استراليا ،يعني ،رخنه در اليه اُزن که در آسمان باالي قطب جنوب ظاهر شد ،به خاطر انتشتار متواد) صتنعتي–
فلوئورکربن در تهويه هوا و ديگر پسماندهاي گازي– ايجاد شده اس و اين چيزها بود که باع صدمه به اليه اُزن شد .درواقتع،
مايلم به شما بگويم :هر چيزي در اين جهان داراي حيات اس – همه چيز زنده اس  .موجودات عظيم گازي که شما نميتوانيتد
ببينيد اليهبهاليه ،اليهاي بعد از اليه ديگر بر روي هم هستند– نميتوانيد بشماريد که چه تعداد وجود دارند .آنهتا همگتي زنتده
هستند ،همگي موجودات خدايي هستند .آن صنع ِ آورده شده بهوسيلۀ علم اس که بهطور جدي محل زندگي انستان را ختراب
کرده اس  .اين قطعاً درس اس  .به خاطر آسيب ناشي از آن مادۀ گازي نيس که در اتمسفر باالي قطب جنوب ستوراخ ايجتاد
شده اس  .انسانها نميت وانند به موجودات سطح باال صدمه بزنند .چرا سوراخ در اروپا ،منطشه صنعتيِ توسعهيافته ظاهر نشد؟ چرا
بايد در قطب جنوب باشد ،مکاني که هيچ سکنهاي ندارد؟ زيرا خدايان ديدند که انتشتار ضتايعات و گازهتاي ستميِ زيتادي روي
زمين وجود داش  ،پس پنجرهاي را باز کردند تا بگذارند ضايعات گازي خارج شوند و سپس آن را بستند .آن بههيچوجه آنچه علم
معاصر استنباط و فرض ميکند نيس .
امروزه توسعه و پيشرف بشر به مرحلهاي رسيده اس که علم ،تمام حوزهها را کنترل ميکند .بنابراين اکنون بشر ديگر نميتواند
خودش را از آن جدا کند ،چراکه واقعيتي از رشد و توسعه اجتماعي انسان شده اس  .اگر در تعارض با آن باشيد عملي نيست  .متا
تا بيشترين حد ممکن مطابق با مردم عادي عمل ميکنيم .بنابراين در تحشيق علمي خود بهخوبي عمل کنيتد .ايتن اشتتباه شتما
نيس  .آن چيزي نيس که يک فرد ،مردم ،يا ملتي بتواند از آن آزاد شود .ازآنجاکه يک شغل است  ،بايتد آن را بتهخوبي انجتام
دهيد .وظايفتان را به انجام رسانيد ،و کارتان را بهخوبي انجام دهيد .همهاش همين اس  .فکر نکنيد که شما ايتن يتا آن کتار را
براي خاطر علم انجام ميدهيد .در واقعي  ،علم هر حوزهاي از بشري را بيرحمانه اشغال کرده اس  .تشريباً هر چيزي از بشري
براي خاطر آن وجود دارد ،بنابراين نميتوانيد بهخاطر داينکه علم اينگونه اس انجام هتر کتاري را متوقتف کنيتد .درخصتوص
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تزکيهکنندگان ،فشط ميخواهم اين اصل را درک کنيد .از شما نميخواهم که از اين واقعيتي که جامعه بشري را به غُتل و زنجيتر
کشيده جدا شويد .اينطور نيس که از شما ميخواهم از کارتان دس بکشيد.
گفتم که علم يک مذهب اس و مذهبي کامل اس  .شما را اول به شناخ چيزها از جنبته متادي هتداي ميکنتد ،کته باعت
مي شود از لحاظ معنوي آن را باور کنيد .از سوي ديگر ،مذاهب حشيشتي ،شتما را اول بته درک اصتول ميکشتانند -در ذهنتتان
مسائل را بهطور واقعي درک ميکنيد .درکتان از غيرملموس ،در آخر به ملموس توسعه مييابد .عاقب آن را از جنبه مادي درک
ميکنيد و بعد از رسيدن به کمال به بهش آسمانيتان برميگرديد .چنين روندي اس  .علتم ايتن رونتد را بترعکس ميکنتد .از
چيزهاي مادي که مردم را به ايمان ميکشاند شرو ميکند .از سوي ديگر ،مذاهب از درکهاي معنوي کته بته تغييترات متادي
سوق داده ميشود شرو ميکنند .من اين اصول را توضيح ميدهم که شما بتوانيد آن را درک کنيد .ازآنجاکته علتم واقعيتتي در
جامعه شده اس مخالف آن نيستم– آن چيزي اس که هستيِ انسان به آن وابسته شده است  .صترفاً درحتال صتحب دربتاره
وضعي واقعي علم معاصر هستم.

پرسش :استاد ممکن اس دربارۀ روابط سببي و قلب نيکخواه صحب کنيد؟
معلم :ازآنجاکه به نيکخواهي اشاره کردهايد ،الزم اس طرز فکرتان را اصالح کنم .بگذاريد به شما بگويم نيکخواهي چيست .
افراد در جامعۀ مردم عادي فکر ميکنند اگر بسيار راح و بدون باليا و سختي زنتدگي کننتد ،اگتر هتر روز لتذتبخش و بتدون
دلواپسي باشد ،و اگر کمبود مالي نداشته باشند و هر آنچه که احتياج دارند داشته باشند ،آنگاه خداوند نسب به آنها نيتکخواهي
دارد و نسب به آنها بسيار خوب اس  .پس بگذاريد به شما بگويم که خداوند آنطور نيس  .اگر خدا اينگونه بود ،پس بتا متردم
بسيار بد ميبود .زيرا منطق انسان کامالً برعکس اس  .شما ميدانيد افرادي که در اين دنيتا زنتدگي متيکننتد مجبورنتد روابتط
اجتماعي داشته باشند ،و بنابراين کارما ايجاد خواهند کرد .عيسي گف که مردم گناهکار هستند .ازآنجاکه گناهکار هستند ،به اين
بُعد افراد عادي افتادهاند .آنها در اين بعد کارما ايجاد ميکنند و زندگي پس از زندگي گناهاني مرتکب ميشتوند .اينکته بخواهيتد
راح باشيد ،آيا بدين معني نيس که تمايل نداريد براي کارمايتان پرداخ کنيد؟ اگتر بتراي کارمتا پرداخت نکنيتد و در ايتن
زندگي کارماي بيشتر ايجاد کنيد ،در زندگي بَعدي حتي بدن انساني بهدس نخواهيد آورد -ممکن اس به چيتزي بتدتر بازپيتدا
شويد .و اگر هنوز کارماي بيشتري ايجاد کنيد فشط ميتوانيد به جهنم بيفتيد .اگر حتي بيشتر سشوط کنيد از بين برده خواهيد شد.
پس وقتي از منظر اين اصل نگريسته شود ،به من بگوييد ،اگر قرار باشد خداوند «نسب به شما خوب باشد »،بايد با شما چگونته
رفتار کند؟ رابطۀ سببي دو عل و معلول اين اس .
پس ،چه چيزي را بهعنوان نيکخواهي سيبِي) واقعي ميبينم؟ اگر فردي واقعاً خوب باشد ،در اين زندگي با سختيهتاي بستيار
زيادي مواجه ميشود .هدف اين اس که در ميان اين سختيها بدهيهاي کارمايي خود را پرداخ کنتد ،ايتن دورۀ زنتدگي کته
بدني انساني دارد را غنيم بداند و بهسرع تمام کارمايش را پرداخ کند .پس از اينکه همۀ قرضها پرداخ شوند ميتواند به
بهش آسماني برود و براي هميشه از خوشبختي لذت ببرد .پس وقتي در ميان مردم عادي اس رنتج ميبترد .پتس ،دربتارهاش
بينديشيد :نيکخواهي حشيشي چيس ؟ برداش بوداها از مسائل کامالً متفاوت از برداش انسانها اس  .مردم عادي فکر ميکنند
اگر بوداها يا خدايان بگذارند مردم از بخ و اقبال عادي انساني لذت ببرند ،نسب به مردم نيکخواه هستتند .وقتتي درد و رنتج
ميکشند ،به زمين و آسمان شکاي ميکنند« :اوه ،خدا ،چرا مرا رها ميکني؟ من تنها و بيپناهم!» اينکته ختدا ميگتذارد شتما
کارما را پرداخ کنيد ،بدين معني اس که او درحال مراقب از شما اس  ،بهطوري که بتوانيد برگرديتد .چشتدر عتالي است بته
مکاني برگش که تولد ،نابودي ،يا سشوط به پايين وجود ندارد .آن نيکخواهي حشيشي اس  .ميدانيد کته درحتال تزکيته کتردن
هستيد .پس چرا همۀ رنجها و محن هايتان را از بين نميبرم؟ براي شما لزومي نميداش سختيها را بگذرانيد ،چراکه شتما را
بهسادگي به آن باال ميبردم و کار تمام بود ،مگرنه؟ -و چشدر آن نيکخواهانه ميبود! اما آن عملي نميبود! شتما خودتتان بايتد
براي آنچه بدهکار هستيد پرداخ کنيد .عجله کنيد و آن را بپردازيد! عجله کنيد و آن را بپردازيد ،و فشط به اين طريق ميتتوانم
هر چه سريعتر شما را نجات دهم .آيا اصول آن اينگونه نيس ؟ از منظري ديگر دربارۀ نيکخواهي و اينکه نيکخواهي چيست
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درحال صحب هستم .فا به شما آموزش داده ميشود ،نه به مردم عادي .هرگز اين را فراموش نکنيتد .انستانهاي عتادي بتراي
هميشه در توهم گم شدهاند .آنها مجاز نيستند اين اصول را بدانند .انسانها انسان هستند ،درحتالي کته شتما شتاگردان ،شتاگرد
هستيد .تزکيهکنندگان و انسانهاي عادي هميشه متفاوت خواهند بود.
چيزي هس که ميتوانم به شما بگويم :هيچ چيزي در دنيا تصادفي نيس  -خدايان درحال تماشتا کتردن هستتند .درايتن بُعتد،
آنهايي وجود دارند که بازپيدايي را نظم و ترتيب ميدهند ،کساني که مسنول نظتم در جامعته هستتند ،آنهتايي کته سيستتمهاي
اجتماعي را نظم و ترتيب ميدهند ،کساني که یبات زمين را کنترل ميکنند ،آنهايي که مسنول هوا و اجزاي گوناگون سازندۀ هوا
هستند ،و آنهايي که از آنچه خدايان مختلف بر روي زمين انجام ميدهند مراقب ميکنند .در اين بعد انوا مختلف خدايان وجود
دارد .مگر ميشود آنها چنين مسائلي را سرپرستي نکنند؟ آيا ميتوانس امور در جامعه انساني صرفاً از چيزي پيروي کند که مردم
خواهان آن هستند؟ آن مطلشاً غيرممکن اس .

پرسش :درخصوص اصل ايجاد متشابل و بازداري متشابل ،آيا حشيش دارد که در سطوح باال ،يکي از اين دو ماده به جن ،شن ،رن
نزديکتر اس ؟
معلم :نبايد اينگونه درک شود .تمام کيهان از جن ،شن ،رن ساخته شده اس  .بگذاريد به اين شيوه توضتيح دهتم :دو متادهاي
دکه شما اشاره کرديد هر دو در کيهان بهوسيلۀ جن ،شن ،رن بهوجود ميآينتد .اگتر در ايتن جهتان فشتط بختش مثبت وجتود
ميداش  ،براي موجودات بسيار رق انگيز ميشد .آنها نه شادي و نه درد ميداشتند ،و زندگي خستهکننده ميشد .دقيشتاً بتهخاطر
وجود سختي و درد ،مردم وقتي خوشبختي دارند آن را گرامي داشته و قدر آن را ميدانند فشط در ايتن صتورت حتس متيکننتد
زندگي جالب اس  .بنابراين ازآنجاکه در جهان سم مثب وجود دارد ،وجود سم منفتي بتراي موجتودات نظتم و ترتيتب داده
ميشود ،و آن ميتواند کارما را براي آنها از بين ببرد.

پرسش :از زمان حل شدن مشکلم از ريشه ،احساس کردهام به محض آنکه کسي حفاظ از دافا را مطرح ميکند خونم به جوش
ميآيد .استاد ،آيا اين حال درس اس ؟
معلم :خير ،درس نيس  .آن درس نيس  .همه ،به اين توجه کنيد! همين االن دربارۀ ستم مثبت و ستم منفتي صتحب
کردم .همانطور که سم منفي به سطح پايين به اينجا ميرسد ،بخشِ بد ميشود درحالي که سم مثب  ،همانطور به ستطح
پايين به اينجا ميرسد ،بخشِ خوب شن) ميشود .بنابراين به شما ميگويم که در جامعۀ مردم عادي ،بههيچوجه نميتوانيم امور
را به شيوهاي انجام دهيم که مردم عادي انجام ميدهند .بايد هميشه بگذاريم بخش خوبمان کنترل را در دست داشتته باشتد.
بودا شاکياموني گف که همۀ موجودات ذيشعور سرش بودايي دارند .درواقع ،بگذاريد به شما بگتويم کته موجتودات ذيشتعور
همزمان سرش اهريمني نيز دارند .يعني ،سرش اهريمني و سرش بودايي در هر موجودي با هم وجود دارند .در وضتعي هايي
که شخص کنترلش را از دس ميدهد يا خشن يا غيرمنطشتي متيشتود ،سرشت اهريمنتي او درحتال عمتل کتردن است  .در
وضعي هايي که شخص منطشي ،مهربان ،و نيکخواه اس  ،سرش بودايي آن شخص درحال عمل کردن اس  .اين دو سرشت
متفاوت تح شرايط مختلف ظاهر ميشوند .بنابراين ما هميشه سم خوب را بهکار ميبريم .چندي پيش ،وقتتي يتک ايستتگاه
تلويزيوني گزارشي بياساس درباره ما پخش کرد و ما به ديدن آنها رفتيم ،همه بهطور منطشي و بتا حستنني بتا آنهتا صتحب
کردند .در آن زمان افراد بسياري به آنجا رفتند ،اما بودن تعداد زيادي از افراد لزوماً آن را به رويداد بتدي تبتديل نمتيکنتد .طترز
برخورد و رويکردي که آن افراد برميگزينند ،ميتواند خوب يا بد باشد .آنها مسائل را با دليل و به شيوهاي کامالً مهربانانه به آنها
توضيح دادند .آنها درگير امور سياسي کشور نشدند ،و به مکانهاي عمومي نيز صدمه نزدند .همه توانستند مثل يک تزکيهکننتده
عمل کنند و داليلمان ر ا توضيح دهند .افراد ددر ايستگاه تح تأیير قرار گرفتنتد زيترا هرگتز چنتين افترادي را نديتده بودنتد.
برعکس ،چرا در جامعۀ بشري خشون وجود دارد؟ مردم عادي وقتي ميخواهند درباره برخي از موضوعات نظر خود را بگويند يتا
براي ديگري دليل بياورند جمع ميشوند و تظاهرات و اعتراضاتي بر پا ميکنند .خشون و داد و فرياد وجود دارد ،و حتي استلحه
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بهدس ميگيرند .آن بهخاطر اين اس که مردم يک سم اهريمني دارند و آنها افراد عادي هستند .اينجا ما تزکيهکننده هستيم،
و بايد فشط بخش خوب را بهکار ببريم ،نه بخش بد را .افراد عادي هر دوي سم خوب و سم بتد را بتهکار متيگيرنتد متردم
عادي از هر دوي منطق و خشون استفاده ميکنند .آنها وقتي در بح پيروز نميشوند ،فحش ميدهند و کتککاري متيکننتد.
افراد عادي ،هم سم خوب دارند و هم سم بد دارند.

پرسش :استاد گفتند که وقتي جهان پاکسازي شد ،موجوداتي فرا زميني بودند که به زمين فرار کردند .آيا آنهتا بته شتکل ارواح
تسخيرکننده وجود دارند يا در قالب شکلهايي ديگر؟
معلم :اول بگذاريد توضيح دهم موجودات فرا زميني چه هستند .شما ميدانيد که زمين تنها سياره در اين جهان نيس که در آن
زندگي وجود دارد ،و زمين فشط اين يک بار وجود نداشته اس  .من درحال گفتن اين هستم کته در موقعيت زمتين ،زمينهتايي
بودند که قبالً وجود داشتند .آن زمينهاي پيشين دور انداخته شدند .بعضيها منفجر شدند .دفعات بستياري اتفتاق افتتاد -تعتداد
بسيار زياد بوده اس  .آخرين مرحلۀ يک زمين ،هميشه زماني بوده اس که موجودات در فاسدترين وضع ختود بودنتد و متادۀ آن
ناخالصترين بود ،بنابراين آن زمين ديگر نميتوانس نگه داشته شود .آن از بين برده ميشد چون تمام کتره بته تتوپي از کارمتا
تبديل شده بود .دليل اين اس که موجودات بازپيدا ميشوند .آنها به خاک ،سنگ ،گياه يا ماده بازپيدا ميشوند و بدون توجته بته
اينکه به چه چيزي دوباره متولد ميشوند ،با خودشان کارما حمل ميکنند .وقتي کارما در همه جا بود زمين توپي از کارما ميشد،
بنابراين در آن مرحله نابود ميشد .هنوز افرادي برروي زمين وجود داشتند که نسبتاً خوب بودند ،آن افرادي که تعدادشان بتهطور
استثنايي کم بود يا تعدادشان بسياربسيار کم بود ،به سيارات ديگري در سهقلمرو برده ميشدند و آنجا قرار ميگرفتند .اما در طول
قرن ها ،اين زمين به دفعات غيرقابل شمارشي جايگزين شده اس و هر دفعه افرادي بودند که بتاقي ماندنتد .بنتابراين باگذشت
زمان ،تعداد آن موجوداتِ باقيمانده افزايش ياف  .خدايان در هر دوره از زمان انسانها را با ظتاهر و صتورت متفتاوتي آفريدنتد،
بهطوري که تفاوت ها بسيار بارز هستند ،و برخي وجود دارند که در سيارات ديگتري آفريتده شتدند .اينهتا موجتودات فترا زمينتي
هستند.
آنها مثل سابشهاي از تاريخ شدهاند ،مثل برگي از تاريخِ بهجايمانده ،در آنجا قرار داده شدهاند .اين نششي اس که ايفتا ميکننتد،
نششي بسيار کوچک .آنها از آخرين مرحلۀ زمين درطول آن دورهها باقي مانده بودند ،و آن فناوري که در آن دورهها داشتند را بتا
خود به سيارات ديگر بردند ،ازاينرو نشطۀ شرو شان بسيار پيشرفته بود .با گذش اين دورۀ طوالني از زمان ،دانشي از جهان کته
توانستند کسب کنند بسيار فراتر از دانش ساکنين زمين امروزي اس  .بدنشان ميتواند وارد بُعدهاي ديگر شتود و بته حالت آن
بُعدهايي که در آن هستند تنظيم شود تا اين مرحله پيشرف کردهاند .آن چيزهايي که در آن سوار ميشتوند و بته جلتو و عشتب
پرواز ميکند -آن وسيلههاي پرواز که انسانها بششابپرنده مينامند -ميتوانند وارد بُعدهاي ديگتر شتوند و بته زمانمکانهتاي
ديگر پرواز کنند .اگر در زمان مکاني سريع سفر کنند ،فشط پس از زمان کوتاهي ماندن در آنجا ،مسافتي طوالني را طتي کردهانتد.
ازاينرو آن سرع براي انسانها غيرقابل تصور اس  .نو سوختي که استفاده ميکننتد بههيچوجته از آن نتو متواد متصتور در
فناوري ،تنوري ،يا مفاهيم علم مدرن نيس .
درطول اعصار ،اين موجودات فرا زميني بهطور مداوم درحال توسعه يافتن و تغييتر شتکل بتودهانتد .پتس در ايتن جهتان روابتط
اجتماعي غيرعادي که اين نو از موجودات دارند ،واقعاً ظاهر شدهاند .طمع و شهوت باع شتدهانتد در جتايي کته آنهتا زنتدگي
ميکنند چيزي شبيه جنگ ستارگان روي دهد .آنها هنوز انسان را تهديد نکردهاند زيرا انسان هنوز آن توانايي را ندارد کته بتراي
آنها تهديدي محسوب شود .ازاينرو به نو بشر حمله نکردهاند .اگر براي آنها تهديتدي محستوب ميشتديد بته انستانها حملته
ميکردند .اگرچه موجودات فرا زميني به نو بشر حمله نکردهاند ،اما آنها ميدانند که بدن يک انسان کاملترين اس  .بنابراين به
بدن انسان عالقهمند شدهاند و ميخواهند آن را بدزدند .تمامِ حوزههاي بشري را با علم اشبا کردهاند تا باعت شتود موجتودات
بشري بهطور راسخي به علم باور داشته باشند و به آن متکي باشند .وقتي افکار و شيوۀ هستي انسانها کامالً جتذب شتيوه آنهتا
شود ،صرفاً بايد جايگزين روح افراد شوند و انسان ها تبديل به آنها خواهند شد ،و آنها درنهاي جايگزين نژاد بشري خواهند شد.
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اين ماجرايي طوالني اس  .از زمان شرو انشالب صنعتي در غرب ،در گسترۀ کاملي درحال آمدن به اينجا بودهاند .آنهتا پتيش از
آن زمان آمده بودند ،اما آن موقع مردم را کنترل نکردند .ورود تمام عيار آنها وقتي شرو شد که جامعه غربي وارد عصر صتنعتي
شد .آنها آمادهسازيها و برنامههاي نظام مند کاملي را براي اشغال اين زمين فراهم ساختند .ايتن آنهتا بودنتد کته علتم را بتراي
انسانها ايجاد کردند .بنابراين اين علم بهوسيلۀ موجودات فرا زميني برپا شد .هدفشان يکشکل کردن انسانها و ستاده کتردن
افکار آنها بود تا حدي که به يکشکليِ ماشينها باشند .آنها دانش را يکشتکل و همستان کردنتد تتا بعتداً کنتترل و جتايگزين
انسانها شدن را برايشان آسان کند .بهعالوه ،آنها تعدادي از ملي ها را بهعنوان پيشگامان آيندۀ ختود انتختاب کردنتد ،کنتترل
کامل بشر .ژاپن طاليهداري اس که فناوري را ميراند .اياالت متحده پيشتاز رها شدن از کنتترل همتۀ فرهنگهتاي باستتاني
روي زمين اس  .حتي فرهنگ قديميترين و بستهترين ملي ها نيز قادر نبوده اس که بگريزد .تمام دنيتا تحت تتأیير فرهنتگ
مدرن امريکا قرار گرفته اس  .انگلستان پيشتاز ساخ ماشينآالت در مراحل اوليه بود ،و اسپانيا پيشتتاز ترکيتب نژادهتا بتود.
روشي که موجودات فرا زميني استفاده مي کنند تا موجودات بشري از خدايان سس شوند ،مخلتوط کتردن نژادهتا است  ،باعت
ميشوند انسانها افرادي بيريشه شوند ،درس مثل گياهان هيبريدي که امروزه افراد توليد ميکننتد .اهتالي آمريکتاي جنتوبي،
اهالي آمريکاي مرکزي ،مکزيکيها و بعضي از افراد در آسياي جنوب شرقي -همه اين نژادها مخلوط شدهاند .هيچيتک از اينهتا
نميتواند از چشم خدايان دور بماند .موجودات فرا زميني تدارکات بيشتري را براي سبش گرفتن از انسانها فراهم کردهاند.
هر کسي که مي داند چگونه با کامپيوتر کار کند دنامش یب شده اس  .البته شاگردان ما اين مشکل را ندارند .همتين کته فتا را
کسب ميکنيد ،من آن اليه از بدنتان که بهوسيلۀ آنها اشغال شده را پاک ميکنم .آنها اليهاي از خودشان را درون بتدن انستان
شکل دادهاند .فوقالعاده وحشتناک اس ! هر چيزي که افراد از مدرسۀ ابتدايي تا دانشگاه ياد ميگيرند علمي اس که آنها آوردند،
و هر آنچه امروز انسانها استفاده ميکنند محصول اين علم همهجاحاضر اس  .چرا الهاماتي که مردم ميگيرند باعت متيشتود
کامپيوترها و فناوري با چنين سرع بسيار زيادي توسعه يابند؟ اين بهوسيلۀ آن اليۀ بدن که موجودات فرا زميني شکل دادهاند تا
بتوانند نژاد بشري را کنترل کنند ،انجام ميشود .دقيشاً به خاطر اين اس که آن سيستم فناوري و علمشتان کته در بتدن انستان
شکل دادهاند ،باع ميشود ذهن افراد آنگونه عمل کند .امروز غيرقابلتصور اس که کامپيوترها چشدر پيشرفته هستند .امتا آن
يک فناوري بشري نيس  .اگر براي مدتي طوالني اين گونه ادامه يابد ،موجودات فرا زمينتي جتايگزين انستان خواهنتد شتد .امتا
همگي درباره آن بينديشيد :هرچه باشد موجودات فرا زميني موجوداتي در گسترۀ سهقلمرو هستند ،جتايي کته انستانهاي عتادي
هستند .داليل ديگري وجود دارد که چرا آنها جرأت ميکنند چنين کارهايي انجام دهند .آن اتفاق افتاده است زيترا فتاي جهتان
منحرف شده اس و ديگر خدايان از امور مراقب نميکنند .پس به موجودات سطحباال نيز مربوط اس  .اگتر ايتن وضتعي قترار
اس عوض شود ،بايد از سطوح باال شرو شود .زيرا آنها اين عشيده را دارند که انسانها ديگر اصالً خوب نيستند ،اخالقياتشتان
فاسد شده اس  ،و همه چيز منحرف شده اس  .بنابراين فکر ميکنند اشکالي ندارد که جايگزين آنان شوند ،با اين فرض که آنها
نيز بهط ور مشابه قرار اس از بين بروند .بوداها نسب به مردم مهربانند زيرا تاتاگاتاهتا و بوديستاتواها ،بته انستان نزديکتترين
هستند -آنها پايين ترين سطح بوداها هستند .وقتي بوداهايي که در سطح بسيار باالتري از آن سطح بوداها هستند توقتف کننتد و
نگاهي بيندازند ،تاتاگاتاها بهنظر آنها مثل مردم عادي هستند .پس براي آنها انسانها چگونه بهنظر ميرسند؟ انستانها هتيچ بته
حساب ميآيند .وقتي ميبينند انسانها ديگر خوب نيستند ،صرفاً آنها را نابود ميکنند و دوباره شترو متيکننتد .تفکرشتان ايتن
اس  .براي آنها رحم اينگونه نيس که نسب به انسانها داشته باشند ،بلکه نسب به بوداها دارند .وقتي خدايانِ سطوح حتتي
باالتري توقف ميکنند و نگاهي مياندازند ،انسانها به چشم آنان هيچ هستند و ناچيزتر از موجودات ميکروسکوپي هستتند .ايتن
موضو را ميبينيد ،مگرنه؟ بعضي از افراد حتي ميگويند« :معلم ،شما بايد ما را به اين شکل و آن شکل نجات دهيد ».در جواب
آن ميگويم« :پس فکر مي کنيد اگر بودا شما را نجات ندهد ،از عشب کشيدن رنج خواهد برد ،چنانچه گويي به انجتام آن اعتيتاد
داشته اس ؟» آن به اين شکل نيس  .بوداها دمردم را نجات ميدهند فشط از روي رحمتي که نسب به مردم ،نستب بته شتما،
دارند .مردم ميخواهند انتخاب کنند ،ميخواهند به روشهايي مشخص نجات داده شوند ،و ميخواهند به شيوههاي معيني تزکيه
کنند .آنها نميدانند دربارۀ چه چيزي صحب ميکنند.
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تا جايي که به موجودات فرا زميني مربوط ميشود ،وضعي اينگونه اس  .آنها موجوداتي هستند که در آن باال درحال پاکستازي
شدن هستند و دربارۀ پاکسازي فهميدند ،پس بهسرع به اينجا سرازير شدند ،و مخصوصاً در ستالهاي اخيتر بته تعتداد زيتادي
آمدهاند .اما نميدانند اين کاري که درحال انجام آن هستم بهطوري نظاممندي برنامهريزي شده اس  ،ازايتنرو بتدون توجته بته
اينکه به کجا فرار کنند نميتوانند بگريزند .قطعاً مجبورند براي تمام کارهاي بدي که انجام دادهاند پرداخت کننتد .اصتول ايتن
جهان درخصوص هر حياتي بهطور مسلم معشول و مناسب اس  .بنتابراين بايتد بتراي هتر چته انجتام دادهانتد پاستخگو باشتند.
درخصوص اينکه درنهاي چگونه به حيات آنها رسيدگي ميشود ،موجودات فرا زميني قطعاً در آينده وجود نخواهنتد داشت  .اگتر
واقعاً افراد خوبي در ميان موجودات فرا زميني باشند ،پس حيات آنها ميتواند به شکل زندگيهاي ديگر بازپيدا شود .موجودات بد
از بين ميروند .پس هر موجود با کارهايي که انجام ميدهد ،جايگاه خود را در آينده تعيين ميکند .و ايتن همتۀ انستانها را نيتز
شامل ميشود .هر آنچه يک موجود بشري انجام ميدهد جايگاه او را مشخص ميکند.
تاکنون ،بيشتر موجودات فرا زميني که به اينجا آمدهاند براي نجات زندگيشان فرار کردند .آنها ميدانستند که در انتها ،گتريختن
براي شان سخ خواهد بود ،پس برخي از موجودات فرا زميني با ساکنين زمين ازدواج کردند .اما اينطور نيس که بهطور مشرو
ازدواج کردند ،زيرا هيچکسي با آنها ازدواج نميکند .آنها يک زن روستايي را ميگيرند تا فرزندشان را بهجاي گذارند .و آن دستته
نيز وجود دارند که در ميان مردم عادي پنهان ميشوند .بدون توجه به اينکه چگونه پنهان شوند ،نميتوانند مخفي بتاقي بماننتد.
گونگ عظيم درحال باال آمدن از سطح ميکروسکوپي اس  .خواه استيل ،آهن ،چوب ،بتدن انستاني ،آب ،ستنگ ،هتوا ،گياهتان،
حيوانات ،مواد و غيره باشد ،از سطح ميکروسکوپيِ هر چيزي ،گونگ درحال باال آمدن به سم سطح اس  .به متن بگوييتد ،بته
کجا ميتوانند فرار کنند؟ گونگ بسيار توانا اس و با سرع بهسم سطح ،باال ميآيد .ازاينرو آنها ديدهاند که هيچ راهي بتراي
گريختن يا پنهان شدن از آن وجود ندارد .چطور ميتوانند وجود داشته باشند؟ آنها درواقع ارواح تسخيرکننده نيستند .اما بعضتي از
آنها ظاهر انسان را به خود گرفته و در خيابانها راه ميروند .هيچ نميدانيد که آنها چه کساني هستند .برختي مخفتي شتدهانتد و
بيرون نميآيند .اما تعدادشان هماکنون کم اس  ،خيلتي کتم .در گذشتته متيتوانستتند پنهتان شتوند ،و بشتشابپرندههايشتان
ميتوانستند پرواز کنند و به بُعد ديگري بروند .اما بُعدهاي ديگر همگي پاکسازي شدهاند .گونگ عظيم بهسرع درحال آمدن بته
اينجا اس و آنها ديگر نميتوانند پنهان شوند .در اين بُعد فشط ميتوانند در يک غار يا ته دريا پنهان شوند .حتي با اين حال نيتز،
نميتوانند پنهان باقي بمانند .به هرحال ،اين مشکلي اس که آنها با آن مواجه هستند .همه موجودات در اين امتر درحتال تعيتين
جايگاه خود هستند.

پرسش :علم جامعۀ مردم عادي غلط اس  ،پس آيا ما مستشيماً ميتوانيم به تزکيه وارد شويم بدون آنکه بتا دانتش متردم عتادي
تعليم داده شده باشيم؟
معلم :از منظري ديگر ،هنوز ميتوانيم دبا مطالعۀ علم ،دانشمان را باال ببريم .وقتي فا را آموزش ميدهم ،مفاهيم مردم متدرن
را نيز براي توضيح فا بهکار ميگيرم تا مردم بتوانند درک کنند .دانش ميتواند ذهن شما را باز کند ،ازاينرو براي بهدست آوردن
فا مفيد اس  .اگر سطح تحصيلي فرد واقعاً پايين باشد ،درک اصطالحات مدرني که استفاده ميکنم را برايش مشکل خواهد کرد.
اما اينطور نيس که فرد بدون آن نتواند درک کند .اگر فرهنگ از اين نو نبود -نوعي که بهوستيلۀ علتم ايجتاد شتده باشتد-
بهجاي شکلي که امروز آموزش ميدهم ،ميتوانستم فا را با زبان باستاني آموزش دهم .با وجود اين ،جامعه به ايتن شتکل شتده
اس  ،پس براي شما اشکالي ندارد که با شيوۀ جامعۀ مردم عادي مطابش داشته باشيد .درحال حاضر فشط ميتواند به اين شتکل
باشد .خواه بزرگسال باشيد يا کودک ،فکر ميکنم بهعنوان يک تزکيهکننده ،بايد در هر موقعيتي که هستيد همۀ کارها را بهخوبي
انجام دهيد .اگر دانشآموز هستيد ،مطالب مدرسه را بهخوبي ياد بگيريد اگر شغلي داريد ،کارتتان را بتهخوبي انجتام دهيتد .اگتر
رويکرد خاصي را در پيش گيريد ،راه تزکيهتان ممکن اس بر طبق آن صدمه ببيند و مشتکالتي را در زنتدگي و تزکيتهتتان بته
همراه آورد .بايد بدانيد که اگرچه موجودات فرا زميني براي اينکه به اهدافشان برسند علمشان را براي موجودات بشري آوردنتد،
اما خدايان متصدي همۀ امور هستند و آنها نيز بهترتيب از آن چيزها استفاده ميکنند.
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پرسش :آيا بايد وق بيشتري را بر تزکيهمان بگذاريم و وق کمتري به شغلمان در ميان مردم عادي اختصاص دهيم؟
معلم :اينگونه نيس  .بايد بهترين تالش خود صرف کنيد تا در ساعات کاريِ مردم عادي ،کارتتان را بته انجتام برستانيد .فکتر
ميکنم بدون توجه به اينکه چشدر مشغول هستيد ،براي انجام دادن تمرينات و خواندن کتاب وق داريد .شيوۀ آن اينگونه اس .
فکر ميکنم که شما ،بهعنوان يک مريد کوشا ،بايد در قلبتان بخواهيد که بيشتر وق آزادتان را براي تزکيه کردن بگذاريد.

پرسش :آيا الزم داريم که عمداً بهدنبال محيط پيچيدهاي براي تزکيه باشيم؟
معلم :آن الزم نيس  .نميتوانيد هميشه بخواهيد امور را بر طبق ميل خودتان انجام دهيتد ،و نميتوانيتد راه تزکيتهتتان را نيتز
خودتان نظم و ترتيب دهيد .صرفاً به خاطر اينکه آرزوي انجام دادن اين يا آن کار را داريد مطابق خواس خودتان عمل نکنيتد-
مسيرتان بهوسيلۀ من نظم و ترتيب داده ميشود .اگر ميخواهيد تزکيه کنيد ،شيوۀ آن اينگونه اس  .فشط آن کاري را کته قترار
اس  ،انجام دهيد .در چين افرادي وجود دارند که بعد از اينکه شرو به تمرين کردند ناگهان ديگر توجهي به طرز لباس پوشيدن
خود نکردند .بدون شک فرد بايد بهطور موجه و پسنديده لباس بپوشد و با پاکيزگي و سادگي خود را آراسته کنتد ،طتوري کته در
شأن يک انسان بايد باشد .اما آنها تا حدي شلخته و ژوليده شدند که تشريباً عاري از شرم و حيا اس  .آن غيرقابتل قبتول است .
دشيوهاي که تزکيه ميکنيم شيوۀ جانگ سانفِنگ نيس که سالها پيش دائو را تزکيه کرد .شما درحال تزکيه در جامعۀ متردم
عادي هستيد .حداقل بايد شبيه يک انسان پاکيزه و نجيب باشيد .خدايان از موجودات بشري باالتر هستند و حتي بايد بهتر عمل
کنند -آنها الزم اس در هر زمينهاي بهتر عمل کنند .اطمينان حاصل کنيد که وقتي فالونگونگ را تمترين ميکنيتد ،چيتزي را
ناديده نميگيريد و شلخته ،ژوليده و کثيف نميشويد -آن قابلقبول نيس  .از منظري خاص ،شما درحال ختراب کتردن تصتوير
دافا هستيد .آيا اينطور نيس ؟ ازاين رو براي اين کنفرانس به همه گفتم و به افراد مسنول اشاره کردم که همه بايد به پتاکيزگي
لباس بپوشند و در نظر ديگران نامناسب بهنظر نرسند ،مگرنه؟ اقتصاد چين در اين سالها خوب بوده اس  ،پس براي هتر کستي
دخريدن و پوشيدن يکدس لباس مناسب واقعاً مشکلي نيس  .نميگويم که مجبوريد لباسهاي گرانقيم بپوشيد ،اما حداقل،
مرتب باشيد و کمي تميزتر و مناسبتر لباس بپوشيد .بهياد داشته باشيد ،ما در جامعه متردم عتادي تزکيته متيکنيم .ايتن نبايتد
مشکلي باشد .بنابراين ،تا آنجا که به تزکيه مربوط ميشود ،نبايد براي خودتان يک محيط تزکيه را نظم و ترتيب دهيد.

پرسش :چشم سوم يک کودک چهار ساله باز شده اس و او ميتواند فالون و اسم استاد کته نتور منتشتر متيکنتد را ببينتد .امتا
بعضياوقات خيلي يکدنده و لجباز ميشود ،و اگر بزرگترها سر او داد نکشند ،شرو به گريه و بدخلشي ميکند .اين آشفتگي مرا
بههم ميريزد.
معلم« :اين آشفتگي مرا بههم ميريزد ».آيا خودتان همين االن به آن اشاره نکرديد؟ شما برآشفته هستيد ،و اگر برآشفته باشيد،
ذهنتان آشفته شده اس  .آيا اين کودک درحال کمک به شما نيس که رشد کنيد؟

پرسش :وقتي اين کودک دو ساله يک فالون را ميبيند ،با هيجان ميگويد« :فالون ».وقتي عکس استاد را متيبينتد ،متيگويتد:
«استاد ».او اغلب با دس هايي به حال ههشي روي زمين مينشيند ،ميگويد« :تمرينها را انجام دهيتد ».گتاهي اوقتات وقتتي
نوارهاي استاد را ميگذاريم او ميگويد« :به استاد گوش دهيد».
معلم :پس اين کودک واقعاً خاص اس  ،چراکه فشط دو ساله اس  .کودکاني مثل اين احتمال دارد براي بهدس آوردن فا آمتده
باشند .در ميان شاگردان و مريدان کوچک ،شاگردان کوچک چهار تا پنج ساله و شش سالهمان ،تعداد بسياري هستند که بهخوبي
تزکيه کردهاند .آنها واقعاً خارقالعاده هستند .بعضي از آنها تواناييهاي فوقطبيعي زيادي دارند .افراد بسياري مثل آن وجود دارند.
خدايان در باال بهروشني ميبينند که چه خانوادهاي در آينده فا را کسب خواهد کرد« :اوه ،اين خانواده فا را بهدس خواهد آورد».
آنگاه ممکن اس نظم و ترتيبهايي دهند که آنجا بازپيدا شوند ،زيرا به آن طريق ميتوانند فا را کسب کنند.
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پرسش :آيا بيمارستانها بيشتر از مکانهاي ديگر کارما دارند؟
معلم :بيمارستان در جامعۀ مردم عادي مؤسسهاي براي درمان بيماريها اس  ،و بهنظر ميرسد کمي بيشتر چيِ بيمتاريزا دارد.
اما باز هم ،شما بهعنوان تمرينکننده از چه چيزي ميترسيد؟ آن هيچ ربطي به ما تمرينکنندگان ندارد .آن چيزها نميتواننتد بته
ما آسيب برسانند.

پرسش :آيا انجام کالبد شکافي در بيمارستان بر تمرينکنندگان ددافا تأیير بدي دارد؟
معلم :اگر آن شغل شما اس  ،صرفاً آن را انجام دهيد .مسنلهاي نيس زيرا آن افراد مردهاند .در تزکيه از شما ميخواهيم که بتا
جامعۀ مردم عادي تا بيشترين حد ممکن مطابش داشته باشيد .به خاطر اينکه االن درحال تزکيه هستيد شيوههاي جامعتۀ متردم
عادي را تغيير ندهيد .اينطور عملي نميبود.

پرسش :اگر شخصي زباني فحاشي نکند اما در ذهنش ناسزا بگويد ،آيا اين فرد تشوا از دس ميدهد؟
معلم :بعضي از افراد ميگويند« :من خيلي خوب تزکيه کردهام و بهخوبي رفتار کردهام »،اما وابستگيها در قلبشان بههيچوجته
دور انداخته نشدهاند .آيا آن ميتواند تزکيه بهحساب آيد؟ آيا آن جعلي نيس ؟ ازايتنرو فشتط تغييترات اساستي تغييترات حشيشتي
هستند .آنچه در ظاهر اس تماماً نمايش اس  .اينکه آيا زباني ناسزا بگوييد يا نه فشط تشريفات اس  .اينکه آيا قلتب و ذهنتتان
تغيير کرده اس يا نه ،واقعي اس  .اگر در ذهنتان فحش دهيد ،پس البته ذهنتان تغيير نکرده اس  .اينکه تشوا از دس دهيد يا
نه ،مسنلهاي فرعي اس  .دافا براي حفظ تشواي افراد عادي ،آموزش داده نشده اس .

پرسش :بعضي از شاگردان از حيوانات سمي و جانوران ديگر ميترسند .آيا اگر اين ترسها برطرف نشده باشند فرد متيتوانتد بته
کمال برسد؟
معلم :آنها دو چيز متفاوت هستند .خود را از وابستگي به ترس خالص کنيد و خوب خواهيد بود .بستياري از شتما لزومتاً از آنهتا
نميترسيد ،اما آنها را دوس نداريد زيرا کثيف هستند .آن نوعي از کثيفي نيس که شخص از ديدن متدفو احستاس متيکنتد،
بلکه نوعي از کثيفي اس که فرد وقتي فکر ميکند آن چيزها بد هستند چنين حسي دارد .در دنياي آينده ،در جهان آينده ،چنين
موجوداتي وجود نخواهند داش  .بگذاريد به شما بگويم که جهان در ابتدا آن چيزهاي سمّي و زش و پليد را نداش  .چترا بعتدها
آنها پديدار شدند؟ زيرا کارماي موجودات زيادتر و زيادتر شد ،موجودات بدتر و بدتر شدند ،و جهان بيشتر و بيشتتر ناختالص شتد.
بنابراين چيزهاي بد بيشتر و بيشتر ظاهر شدند ،و بهتدريج بيشتر و بيشتر سمّي شدند .آنها اينگونه توسعه يافتند.

پرسش :در نوشتۀ «روشن بيني »،آمده اس که« :بهطور پيوسته دوتا دوتا وارد ميشوند ليانتگ ليانتگ شتيانگ جتي ار الي)».
چگونه بايد «دوتا دوتا ليانگ ليانگ)» را درک کنيم؟
معلم :اين ساختارِ گرامرِ چيني باستان اس  .گرامر چيني باستاني ميتواند مسائل را بهروشني توضيح دهد .زبان مختصتر است ،
اما معنايي که منتشل ميکند بسيار پرمحتوا و عميق اس و آن بُعدهاي دروني که دربَرميگيرد ،جامع هستتند .آن بهتترين زبتان
نوشتاري اس  .در گذشته ،مردم ميگفتند آن زبان آسمانها بود ،زبان نوشتاري آسمانها .امروزه ،اخالقيات بشر فاسد شده است
و ديگر خوب نيس  ،بنابراين زبان عامه مردم استفاده ميشود .اگر اين «بهطور پيوسته دوتا دوتا وارد ميشوند» بخواهتد توضتيح
داده شود ،اين معنا را ميدهد :سه نفر در يک گروه ،دو تا با هم وقتي کسي با فردي ديگر درباره آن صحب ميکند و ميگويتد:
«اين فا خيلي خوب اس  ،برويم تزکيه کنيم »،آن فرد ديگر نيز فکر خواهد کرد که خيلي خوب اس  ،پتس او نيتز خواهتد آمتد.
آنگاه او نيز به اعضاي خانوادهاش ميگويد و آنها را ميآورَد ،و افراد دوتا دوتا و سهتا سهتا خواهند آمد .با استفاده از زبتان ستاده
عامه مردم امروز ما ،مجبور بودم کلمات بسياري را استفاده کنم .با استفاده از «ليانگ ليانگ شيانگ جي» بتهطور پيوستته دوتتا
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دوتا) وارد ميشوند ،فشط در چهار کلمه همه چيز شامل شده اس  .معناي آن اين اس  .درخصوص «شتيانگ جتي يکتي بعتد از
ديگري »)،به اين معنا اس که در زمانهاي مختلف ،يکي بعد از ديگري ،بهطور پيوسته و مستمر آمدن .بتراي توضتيح شتيانگ
جي نيز کلمات زيادي بايد استفاده شود.

پرسش :آيا مريدان دافايي که در کسبوکار کتاب و نشريۀ ادواري هستند ميتوانند کتابهتاي دافتا را بته قيمت عمدهفروشتي
بخرند و به قيم خردهفروشي بفروشند؟
معلم :مدتي پيش ،خودم دربارۀ چنين چيزي فکر کردم .ازآنجاکه اخيراً کارگران بيشتري در چتين مجبتور بودنتد وظايفشتان را
ترک کنند در واقع ،بيکار شدند) و تعداد کمي از آنها شاگردان ما هستند ،به اين فکر کردم که آيا بگذاريم کتابهاي فالون دافتا
را بفروشند .به اين طريق نهتنها ميتوانند امرارمعاش کنند ،بلکه مشکل خريدن کتابها براي شاگردان را نيتز آستان متيکنتد .و
برخي از شاگردان اين کار را کردهاند .بعد از آن ،دربارهاش بهدق فکر کردم و بهنظر درس نيامد .از چه نظر اشتتباه بتود؟ همته
درباره آن بينديشيد :دافا -چنين راه بزرگي تا اين حد مشدس -ميتواند ما را نجات دهد ،اما ما از آن براي پتول درآوردن استتفاده
ميکنيم .خودمان را در چه جايگاهي قرار ميدهيم؟ دافا را در چه موقعيتي قرار ميدهيم؟ واقعاً نميبايس انجام شتود .پتس بته
آنها اجازۀ انجام آن را ندادم .پس ،چرا ميتواند دبهوسيلۀ مردم عادي در جامعه انجام داده شود؟ زيترا درحتال استتفاده از جامعتۀ
مردم عادي براي انتشار فا هستم .جامعۀ مردم عادي نيز يک تجلي از فا در پايينترين سطح است  ،بنتابراين انتوا حرفتههتا و
پيشههاي آن صرفاً به اين شکل وجود دارند ،که اشتباه نيس  .اگر کتاب ما بُعدهايي پش خود نداش و فشط جتوهر ستياه روي
کاغذ سفيد بود ،فشط يک کتاب ميبود .به خاطر وجود بُعدهايي در پشتش اس که تأیير فا را دارد .براي کتابفروشهتا و کتتاب
فروشيها در جامعۀ مردم عادي مشکلي نيس که آنها را بفروشند ،يعني ،آن با فا در سطح جامعۀ مردم عادي مطابشت دارد .امتا
درخصوص مريدان مان ،چنين مشکلي که توضيح دادم درواقع وجود دارد .اگتر از فتا استتفاده ميکترديم کته پتول دربيتاوريم ،و
ازآنجاکه بيشترين افرادي که کتابها را ميخرند ،مريدان ما هستند ،چطور ميتوانستيم آن پول را خرج کنيم؟
اگر خودتان يک کتابفروشي داريد و از آن موقعي مناسب استفاده ميکنيد تا کتابهاي دافتا را بفروشتيد ،و اگتر کتابفروشتي
بهطور خاص براي دافا تأسيس نشده باشد و از قبل صاحب کتابفروشي بودهايد ،آنگاه با انجام اين کار مخالف نميکتنم ،زيترا
باالخره پيش از اين درحال خريد و فروش کتاب بودهايد .اما با اينکه اين را گفتم ،فکر ميکنم همچنان کته بته عميتقتر کتردن
درکتان از فا ادامه ميدهيد ،شيوۀ تازهاي براي رسيدگي به آن خواهيد ياف .

پرسش :من همه چيز را ناديده گرفتم و براي ديدن استاد با اعضاي خانوادهام مشاجره داشتم .آيا آن درس بود يا اشتباه؟
معلم :اگر از سرزمين اصلي چين آمديد ،به احتمال زياد مجاز نبوديد که بياييد .يا ،احتمال آن زياد اس که بدنهاي قتانون متن
نميخواستند شما بياييد و سعي داشتند که ذهنتان بر تزکيه باشد .اگر از سرزمين اصلي چين نيستيد ،آنگاه ممکن است داليتل
ديگري از جانب شما باشد .شايد براي آن بود که ديده شود آيا محکم و استوار هستيد .همه چيز امکان دارد .خودتان بايتد بته آن
پي ببريد.

پرسش :ميدانم که بايد از وق بهخوبي استفاده کنم تا تزکيه کنم ،اما همچنين ميخواهم بچه داشته باشتم .آيتا ايتن وابستتگي
محسوب ميشود؟
معلم :ما گفته ايم که درحالي بايد تزکيه کنيم که تا بيشترين حد امکان با جامعه مردم عادي تطابق داشته باشتيم .اکنتون دههتا
ميليون مريد جوان وجود دارند که تزکيه ميکنند .اگتر هيچيت ک از آنهتا ازدواج نکننتد و بچته نداشتته باشتند ،آيتا آن شتکلي از
صدمهزدن به جامعۀ مردم عادي نيس ؟ حداقل ،ميتوانم به شما بگويم که در تزکيهتان بتا شتيوۀ جامعتۀ متردم عتادي تطتابق
نميداشتيد .با اينحال ،برخي ميگويند« :در اين زندگي ،صرفاً نميخواهم ازدواج کنم .تصميم خود را گرفتهام ».متن مختالف آن
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نيز نيستم .ميتوانيد به آن شيوه تزکيه کنيد .تا وقتي که سبب مشکالت يا سختيهاي اضافي در زندگي يا جنبههاي ديگر نشود،
درخصوص آن کاري انجام نخواهم داد .امور مربوط به دنياي بشري بهوسيلۀ شما تصميم گرفته ميشتود و بهوستيلۀ ختود شتما
انجام ميشوند .اگر درحال گفتن اين هستيد که داشتن بچه بر تزکيۀ شخص تأیير ميگذارد ،فکر نميکتنم اينطتور باشتد .ايتن
اتفاق نخواهد افتاد.

پرسش :شکلهاي کمال چه هستند؟ آيا همۀ آنها بُردن بنتي فرد را الزم ميدانند؟
معلم :اين را مورد بح قرار دادهام .فشط آنهايي که به بهش فالون ميروند بدن را ميبرنتد .امتا درخصتوص آنهتايي کته بته
مکانهاي ديگر ميروند ،ازآنجاکه بسياري از شما از سطوح مختلف و قلمروهاي مختلف آمدهايد تا فا را کستب کنيتد ،از ديتدگاه
موجودات آن باال ،اگر بدني را ميبرديد ،آن خدايان و بوداها فکتر متيکردنتد کته گتويي چيتز عجيتب و غريبتي را بتا خودتتان
برگرداندهايد .ازاينرو در آنجا قطعاً بدنهايي ندارند و آنها را نميخواهند .اگر چنان چيزي آورده ميشد تمام سيستم تزکيهشتان را
بههم ميريخ  .لطفاً توجه کنيد که بدون توجه به اينکه از کجا آمديد ،من فشط چيزهاي اوليه و اصتلي شتما را جتذب در فتايي
جديد و راستينترين فا ميکنم .وقتي به چيزهاي سطحيِ تزکيهتان ميرسد ،براي اطمينان حاصل کردن از اينکه به مکان اوليته
و اصلي خود برخواهيد گش  ،به هيچيک از آنها دس نميزنم .بهعبارت ديگر ،اگر يک بودا بوديد ،يک بودا خواهيد شد اگر يک
دائو بوديد  ،يک دائو خواهيد شد و اگر يک خدا بوديد ،يک خدا خواهيد شد .ظاهرتان و هر آنچه که قبالً داشتيد تغييتر نخواهنتد
کرد .آنهايي که قبالً يک مشام دستيابي نداشتند ممکن اس قادر باشند از طريق ايتن دوره از تزکيته يکتي را بهدست آورنتد ،و
سپس هر کجا که قرار اس برويد ،برايتان نظم و ترتيب داده خواهد شد تا به آنجا برويد.

پرسش :هر وق تمرينها را انجام ميدهم ،هميشه موسيشي يکساني که متعلق به دافا نيس را ميشنوم .نگرانم کته مداخلته از
سوي پيامهاي بُعدهاي ديگر وجود داشته باشد.
معلم :موسيشي در بُعدهاي ديگر از موسيشي براي تزکيهمان متفاوت اس  .اما حشيشتاً موسيشي زيبتايي در بُعتدهاي ديگتر وجتود
دارد .اگر آنرا ميشنويد ،پس بگذاريد باشد -دربارۀ آن نگران نباشيد .آنها صداهاي بُعدهاي ديگر هستند .و نگران نباشيد :ختودِ
موسيشي معرف تزکيه نيس  .وقتي درحال تزکيه در دافا هستيد ميگذارم با اين موسيشي تمرين کنيد .هدف اين است کته يتک
فکر جايگزين هزاران فکرشود تا اينکه در مرحلهاي ذهن شما بتواند به حال سکون و آرامش برسد .بتهعبارت ديگتر ،وقتتي بته
موسيشي گوش ميدهيد ،ذهن شما به همه جا نخواهد رف بلکه فشط به موسيشي گوش ميکند .بتراي انجتام تمترينهتايتتان
سودمند اس  .اما موسيشي که استفاده ميکنيد بايد هماني باشد که براي تمرينهايمان بهکار ميبريم.

پرسش :بدن من با نوعي مزاحم به شکل کلمات و تصاوير مواجه شده اس  .االن نيم ستال است کته طتول کشتيده و قتادر
نبودهام بر آن غلبه کنم.
معلم :اگر يک تزکيهکنندۀ واقعي هستيد ،بدون توجه به اينکه وقتي در آغاز ،دافا را برگزيديد قصد و ني تان چه بود ،بايتد آن را
رها کنيد و نگران هيچ چيز نباشيد .بايد روشن باشيد که نيامديد تزکيه کنيد تا برخي مسائل را حل و فصتل کنيتد .هتدف متن از
انتشار اين فا اين اس که مردم را نجات دهم ،مردم را قادر سازم تزکيه کنند ،و مردم را قادر سازم برگردند .بتراي حتل و فصتل
کردن بعضي مشکالت بدنهاي بشري عادي نيس  .آن امري جدي اس  .بايد از اين اطمينان حاصل کنيد که ختود شتما واقعتاً
درحال تزکيه هستيد ،و سپس هر مشکلي ميتواند براي شما حل و فصل شود .اما اگر صترفاً بخواهيتد برختي مشتکالت انستان
عادي را حل و فصل کنيد ،آنگاه نميتوانيم هيچ مشکلي را براي شما حل و فصل کنيم .در يک جمله :فتا بتراي تزکيته است .
بهطور مثال ،بعضي افراد ميدانند که هدف فالون گونگ ،درمان کردن نيس  ،پس فکر ميکنند« :پتس متن آن را بتراي اينکته
مداوا شوم انجام نميدهم .درک ميکنم که هدف ،درمان کردن بيماريهايم نيس  ،و من شفا يافتن را ذکر نميکنم .بتراي شتفا
يافتن نيز تشاضا نميکنم ».اما در ذهنشان هنوز در فکر هستند« :تا وقتي تمرينها را انجام ميدهم ،استاد حتماً بيماريهاي مترا
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پاکسازي ميکنند ».ميبينيد ،در ذهن خود هنوز فکر ميکنند« :تا وقتي تمرينها را انجام دهم ،استتاد مطمننتاً بيماريهتاي مترا
پاکسازي ميکنند ».آن يک ذره فکر در آنجتا ،در اعمتاق ذهنشتان متدفون شتده است  .هنتوز متيخواهنتد متن مشتکالت
سالمتيشان را حل کنم ،بدين معني اس که ،هنوز به بيماريهايشان وابستهاند .اگر واقعاً آنها را رها کنند ،اصالً بته آنهتا فکتر
نکنند ،و دربارۀ آنها دلواپس نباشند ،آنگاه ببينيد چه چيزي روي ميدهد .ناميده ميشود «بتهطور طبيعتي بهدست آوردن بتدون
درطلب بودن ».هر شيوه و روش تزکيهاي اينگونه کار ميکند .در جامعۀ مردم عادي هر آنچه را که بخواهيد ،ميتوانيد با سخ
تالش کردن بهدس آوريد يا حتي سرسختانه بهدنبالش برويد .اما اصول در بُعدهاي ديگر دقيشاً برعکس هستتند ،آنهتا معکتوس
هستند .وقتي ميرويد و تمام تالش خود را صرف ميکنيد تا چيزي را بهدس آوريد يا کاري را انجام دهيد ،سرشتار از وابستتگي
هستيد ،هيچ چيزي کسب نخواهيد کرد .فشط وقتي ميتوانيد چيزي را بهدس آوريد که بيشتر رها کنيد و کمتر نگران آن باشتيد.
بنابراين ناميده ميشود «بهطور طبيعي بهدس آوردن بدون درطلب بودن».

پرسش :وقتي استاد در کنفرانس سنگاپور درحال انجام دادن عالئم دس بزرگ بودند ،بعضتي از افتراد احستاس راحتتي کردنتد،
بعضيها احساس کردند که عالئم شگف آور بودند ،و بعضيها دلشکسته و غمگين شدند ،و اشک ريختند .آيا به ستطوح تزکيته
مربوط بود؟
معلم :تشريبا ً.اما نه کامالً -اصوالً خيلي نامربوط نيس  .احساس و درک اشخاص متفاوت اس .

پرسش :براي به کمال رسيدن در تزکيه ،هر کسي بايد به قلمروي بدون خودختواهي و بتدون منيت برستد .پتس چترا ستطوح
مختلفي دکه در آن افراد به کمال ميرسند وجود دارد؟
معلم :بگذاريد به اين طريق مطرح کنم .فرد ميتواند در سطحِ مرحلۀ اوليۀ مشام دستيابي آرهات نيز به کمال برسد دس يافتن
به رهاييِخود ،کافي اس  .فکر کردن دربارۀ نجات تمام موجودات ذيشعور الزم نيس  ،و شخص احتياج ندارد در فکر مراقب از
ديگران باشد -تزکيهکننده فشط الزم دارد که بر دنائل شدن به رهاييِ خود کار کند و به آن دس يابتد .آن ،ستطح اوليتۀ مشتام
دستيابي آرهات اس  .اگر ميخواهيد به مشام دستيابي بوديساتوا دست يابيتد -حتتي اگتر فشتط ستطح اوليتۀ مشتام دستتيابي
بوديساتوا باشد -همانطور که تزکيه ميکنيد الزم اس قلبي با نيکخواهي بزرگ را تزکيه کنيد و توستعه دهيتد و همتراه بتا
رسيدن به رهاييِخود ،بايد به ديگران نيز کمک کنيد تا رهايي يابند .خواه بتوانيد آن را به انجام رسانيد يا خير ،آن نيتکخواهي را
خواهيد داش  ،ميبينيد که همۀ موجودات واقعاً رنج ميبرند ،و با ديدن آنها اشک ميريزيد .آن مصنوعي نيس  -واقعي اس  .آن
چيزي نيس که بخواهيد اتفاق بيفتد .البته در تزکيه آن حال در تمام مدت روي نميدهد ،اما روي خواهتد داد .اگتر بتراي بتودا
شدن تزکيه کنيد نيکخواهي شما متفاوت خواهد بود .مسلماً وقتي به موجودات ذيشعور نظر مياندازيد ،مثل يتک بوديستاتوا
اشک نخواهيد ريخ  .شما نيکخواهي خواهيد داش  ،رابطۀ کارمايي بين موجودات ذيشعور را واضحتر درک خواهيد کترد و بتا
خرد عميقتري به امور مينگريد .وقتي بوداهايي که به سطحي خيلي باالتر از تاتاگاتا تزکيه کردهاند ،توقف کرده و بته آن نگتاه
ميکنند ،فکر ميکنند« :آن چه نوعي از نيکخواهي اس ؟» آنها فکر ميکنند آن نيکخواهي که بوداها نسب به انسانها دارنتد
نيز يک وابستگي اس  .فشط ميتوانند نسب به آن خدايان ،بوداها ،و موجودات ذيشعوري که در بهشت هاي بوداهتاي زيترين
خود هستند نيکخواه باشند ،اما نسب به موجودات بشري نيکخواهي ندارند .اينطور نيس که بگوييم آنها نيتکخواه نيستتند،
بلکه قلمرويشان خيلي باال اس  .براي آنها ،موجتودات پتايين در اينجتا آنشتدر نتاچيز هستتند کته حتتي کمارزشتتر از ميکترو
ارگانيسمها هستند .آنها فکر نميکنند که آن موجودات بشريِ ناکارآمد ،نوعي از شکل مفيد حيات باشند .وقتي بوداهايي که حتي
به قلمروهاي باالتري رسيدهاند به عشب نگاه کنند ،فکر ميکنند« :اوه ،اين بوداهاي تاتاگاتا نيز افراد عادي هستتند آن افتراد آن
پايين آنجا چه کار ميکنند؟» انسانها به نظر آنها شبيه چه هستند؟ انسانها هيچچيزي نيستند آنها مثتل ميکترو ارگانيستمهاي
بينهاي ريز در کثاف ميغلتند .پس دربارۀ بوداها در قلمروهاي حتي باالتر ،و حتي باز هم باالتر چه؟ اگتر متيخواهيتد بته آن
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حال برسيد ،بايد تا آن قلمرو تزکيه کنيد .صرفاً درحال ارائۀ اين ايده ساده به شما هستم کته آن شتبيه چيست  .فشتط بته ايتن
محدود نميشود.
فاي حشيشي نميتواند براي انسانها آشکار شود ،زيرا شما هنوز ذهن بشري داريد .موجودات در قلمروهتاي مختلتف ،شتيوههتاي
مختلف هستي را دارند .همچنين ،بدنهاي فيزيکي موجودات در اين سم مرتباً درحال تغيير اس  .اگر بدن يتک بتودا از اتمهتا
تشکيل شده باشد ،پس بدن بوداهاي حتي باالتر ،و بدن آن خداياني که از بوداها باالتر هستند ،ميتوانند چيزي معادل نوترونهتا
باشند .باز هم باالتر ،آنها ميتوانند از نوترينوها و کوارکها تشکيل شده باشند .و اين فشط آن گسترۀ ميکروسکوپي اس که بشر
ميتواند تشخيص دهد .دربارۀ آنهايي که از ماده ميکروسکوپيتر ،و حتي ميکروسکوپيتري ساخته شدهاند چه؟ انرژي آنها بهطور
بارزي بيشتر اس  .هر چه ذرات يک ماده کوچکتر باشد ،تراکم آن بيشتر اس  .پتس ظاهرشتان بتهطور فوقالعتادهاي ختالص و
درخشان اس  .ما مي توانيم منافذي را روي بدن انسان ببينيم ،اما اگر به بدن يک خدا نگاه کنيد ،منافذي وجتود نتدارد .اگتر بته
موجوداتي در سهقلمرو که بدنشان يک سطح باالتر از بدن انسانها اس  -يعني ،موجتودات آستماني در ستطوح مختلتف درون
سهقلمرو -نگاهي بيندازيد ،خواهيد ديد که به چشم انسان ،بدن آنها نرم ،خوب و ظريف و باشکوه اس  .زيترا ذراتشتان از ذرات
انسانها در جهان دنيوي کوچکتر و متراکمتر اس  .بهعبارت ديگر ،همينطور که يک موجود بهطور مداوم ترفيع مييابتد ،تمتامِ
شکل در سطح ،پش سرهم ترفيع مييابد اما صعود قلمروها يک پيشنياز اس  .کمال ميتواند در قلمروهتاي مختلتف حاصتل
شود .بدون توجه به اينکه در تزکيه به چه سطحي ميرسيد ،آنچه در سطح پايينتر شما اس ديگر برايتتان رمتز و راز نخواهتد
بود .هر آنچه در پايين اس در مشابل چشمانتان نشان داده ميشود ،و شما چيزها را آنگونه که هس خواهيد ديد .اما هر چيزي
باالتر از سطح شما براي هميشه يک راز براي تان باقي خواهد ماند ،هرگز از آنها آگاه نخواهيد شد ،زيرا دجتايي کته هستتيد آن
مشام دستيابي اس که به آن روشنبين شدهايد .به هر اندازه که دوق و تالش صرف کنيد و تزکيه کنيد ،به همان انتدازه آگتاه
خواهيد شد.

پرسش :متوجه هستم که تزکيه امري جدي اس  .از سوي ديگر ،آيا اشتباه اس که لذت را در سختي ياف و با خوشرويي تزکيه
کرد؟
معلم :آن اشتباه نيس  .اگر در تمام مدت تزکيهتان بتوانيد خوشرو بمانيد ،و بدون توجه به اينکه با چه مشکالت مواجه ميشويد
همانطور بمانيد ،آنگاه ميگويم واقعاً فوقالعادهايد .هر کسي واقعاً شما را تحسين خواهد کرد و شما را واال درنظر ميگيرد ،زيترا
انجام آنچه توصيف کرديد مشکل اس  .سخ اس وقتي با هر مشکلي روبرو ميشويد ذهنتان را پايدار نگهداريد و مسائل را با
خوشرويي اداره کنيد .اما اينکه قادر باشيد حالتي خوشبينانه و قلبتي نيتکخواه را در تمتام متدت حفتظ کنيتد -حتتي وقتتي بتا
مشکالتي مواجه نباشيم يا با امتحاناتي روبرو نشويم -چيزي اس که يک تزکيهکننده بهطور معمول بايد انجام دهد .آن بهتترين
حال ذهني اس .

پرسش :آيا تمرينکنندگان ميتوانند در ازدواجشان روابط جنسي داشته باشند؟
معلم :گفته ايم که شما در ميان مردم عادي درحال تزکيه هستيد و مريداني نيستيد که جهان دنيوي را ترک کرده باشيد تا ختود
را وقف تزکيه کنيد .بنابراين شيوۀ زندگيتان الزم اس با شيوههاي مردم عادي مطابش داشته باشد .ما شکلهاي فيزيکتي کته
در ميان مردم عادي ياف ميشود را مهم فرض نميکنيم .به چه عل ؟ آنچه تغيير داده ميشود قلب و ذهن انستان است  .اگتر
قلب و ذهن شخص تغيير نکند ،آن کالً بيمعني اس  .اگر ،فرض کنيد ،در ظاهر چيزي نداشته باشتيد ولتي در عمتق درونتتان
نتوانيد چيزها را رها کنيد و وقتي به اين چيزهاي دبشري ميرسد برآشفته و بيقرار شويد ،آن بيفايده است  .اگتر بگوييتد« :در
عمق درون به آنها وابسته نيستم و آنها را فشط بهعنوان چيزهايي ميبينم که به ما اجازه متيدهتد حالت يتک انستان را حفتظ
کنيم »،آنگاه ميگويم خيلي خوب عمل ميکنيد .البته ،وقتي در تزکيه به سطحي باال و ژرف برستيد تمتام ايتن چيزهتا را بايتد
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پش سر بگذاريد .آنچه در اين دورۀ زماني انجام ميدهيد نميتواند اشتباه محسوب شود .در جوآن فالون آن را بهروشني توضتيح
دادهام -دربارۀ اين وضعي صحب کردهام.
چرا مجاز هستيد درطول تزکيه خود به اين شيوه باشيد؟ عل اين اس که ،اين شيوۀ تزکيۀ ما ،اين دافا که امروز درحال آموزش
آن هستم ،بهطور هدفمند براي تمرين در جامعۀ پيچيدۀ مردم عادي آورده شد ،و افرادي که از سطوحي باالتر دآمدهانتد فشتط از
آن طريق ميتوانند برگردند .اگر جامعۀ عادي مردم به اندازۀ کافي پيچيده نبود -يعني ،اگتر چنتين آزمايشتات بتزرگ و مداخلته
نداشتيد -آن عده از شما که از سطوح باالتر آمديد هرگز نميتوانستيد برگرديد .ازآنجاکه اين فا عظتيم است و در جامعتۀ متردم
عادي منتشر مي شود ،براي شما اين راحتي را فراهم کرده اس که بتوانيد در جامعۀ مردم عادي زندگي کنيد .تبديل بدن شتما از
سطح ميکروسکوپي ،از اصل و منشأ وجودتان شرو ميشود -ذرات بنيادي که وجود شما را تشکيل ميدهند -و مثل حلشههتاي
يک درخ از درون به بيرون توسعه مييابد .تا وقتي تزکيه ميکنيد مثل حلشههاي يک درخ به بيرون توسعه خواهد ياف و تا
وقتي استاندارد را برآورده ميسازيد به بيرون توسعه خواهد ياف  .وقتي آن به سطح گسترش مييابتد ،درست مثتل حلشتههتاي
درخ که به پوس درخ ميرسد ،تبديل کامل ميشود و شما به کمال ميرسيد .قبل از آنکه به پوست درخت برستد ،يعنتي،
قبل از اينکه به بيرونيترين اليۀ سطح بدن فيزيکيتان برسد ،بدن فيزيکي شما در سطح ،هنوز همان افکار انسانهاي عتادي را
دارد و به ناچار انوا آرزوها ،شهوت ،احساسات و همه نو اميال و وابستگيهاي بشري را داريد .آن افکار به شتدت افکتار متردم
عادي نيستند ،اما آنها آنجا هستند ،و بهطور هدفمند براي شما باقي گذاشته شدند تا اطمينان حاصل شود همتانطور کته تزکيته
ميکنيد بتوانيد در تطابق با انسانهاي عادي باشيد .اما ،بخشي که تزکيه را تمام کرده اس  ،بهوسيلۀ سطح بتدن انستان عتادي
تحريک نميشود که درگيرِ امور بشري شود .بهمحض اينکه سمتي که تزکيه کردهايد استاندارد را برآورده سازد ،آن جدا ميشود.
جدا شدن آن چه فايده اي دارد؟ بدون توجه به اينکه اين سطح بشري در اين سم در ميان مردم عادي درگير چته فعالي هتايي
ميشود ،بدون توجه به اينکه چه کاري انجام ميدهد ،سمتي که تزکيه را تمام کرده اس  ،آنطرف در آنجتا متينشتيند و اصتالً
تکان نميخورد هيچگونه فکر يا فعالي ذهني ندارد .آن بدن تکان نميخورد و درگير هيچ چيتز نمتيشتود .آنگتاه ايتن تضتمين
ميکند که وقتي شخص درحال انجام امور بشري اس سم خدايي او آنها را انجام نميدهتد ،و آن ستم بشتري -کته هنتوز
بهطور کامل تزکيه نشده -همان اس که آن امور را انجام ميدهد .پس ،اين تضمين ميکند که همتانطور کته ختود را بهبتود
مي بخشيد فشط به صعود ادامه خواهيد داد ،و نه سشوط .اگر برعکس ،شرو ِ تبديل را از سطح انتخاب کرده بوديم و بهسم عمق
ميرفتيم ،و آن را در جامعۀ مردم عادي انجام داده بوديم ،آنگاه قطعاً نميتوانستيد در آن جامعه تزکيه کنيتد .هتر آنچته در بتين
مردم عادي انجام ميداديد برابر با اين ميبود که يک خدا آن را انجام ميدهد ،زيرا بدنِ تبديل شده معادلِ بدن يک ختدا است .
بنابراين مثل اين در نظر گرفته ميشد که گويي درحال انجام کارهاي بشري بود ،و نميتوانستيد تزکيه کنيد .آيتا بتراي ختدايان
مجاز اس که کارهاي انسان عادي را انجام دهند؟ براي خدايان داشتن احساسات انسان عادي مطلشاً ممنتو است  .پتس آن را
برعکس کرديم :ما تبديل شما را از مبدأ حياتتان شرو ميکنيم .به اين طريق ،به گسترش بيشتر و بيشتر به بيرون بته ستم
سطح ادامه ميدهد .قبل از آنکه به کمال برسيد هميشه ميتوانيد در سطح بيروني شيوه زندگي در ميتان متردم عتادي را حفتظ
کنيد .فشط اينطور اس که بيشتر و بيشتر از وابستگيها رها ميشويد تا در نهاي ميتوانيد هر چيزي را ستبک بگيريتد و همته
چيز را رها کنيد .آنگاه شما در آستانۀ کمال هستيد .وقتي بهصورت کل ،تمام مسير تا به سطح گستترده شتده باشتيد ،تمامتاً بته
کمال رسيدهايد .در آن لحظه طبيعي اس و هيچ تکان و لرزهاي وجود ندارد .درگذشته ،به کمتال رستيدن يتک فترد ،موجهتاي
تکاندهندهاي را ايجاد ميکرد .وقتي شخصي به کمال ميرسيد ،در منطشه وسيعي ريزش کوهها ،امتواج خروشتان دريتا ،و زلزلته
روي ميداد .ولي شکل کمال ما موجهاي تکاندهنده توليد نميکند .بنابراين براي بيشتر افراد مناسب اس که در جامعتۀ عتادي
بشري تزکيه کنند ،چراکه بر آن تأیير نميگذارد .با تعداد زيادي از افراد که به کمال نايل ميشوند ،فکر نميکنم بههيچوجه زمين
ميتوانس آن را تحمل کند .بنابراين تکتک جنبههايي که براي تزکيه در ميان جامعۀ مردم عادي مناسب باشد را نظم و ترتيب
دادهايم.
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قبل از اينکه بخشي که بايد هنوز بهطور کامل تزکيه شود به سطحتان نرسيده باشد ،اگر ميگفتيد وابستتگيهاي بشتري نداريتد
شما را باور نميکردم .خودتان را مجبور ميکرديد دکه به آن دس يابيد  .ميتوانيد بهشدت خود را به استانداردهاي بااليي ملتزم
کنيد و با خود مانند تمرينکننده رفتار کنيد .همزمان ،تا حد امکان با شيوههاي جامعه مردم عادي مطابق باشتيد .امتا آنچته متن
دربارهاش صحب ميکنم موضوعاتي بيشتر از اين يکي دروابط جنسي را شامل ميشود .اين به سادگيِ اداره کردن روابتط بتين
زن و شوهر به شيوهاي معين نيس  ،اينطور نيس  .ميتوانيد براي خودتان مناسبترين رويکرد را در اين زمينه اتخاذ کنيد .هتر
راهي که احساس ميکنيد بهترين اس  ،آن خوب اس  .اگر احساس ميکنيد که هنوز افکار عادي بشري داريد ،که بسيار شتديد
هستند اگر هنوز ميخواهيد ازدواج کنيد ،ميخواهيد دوس پسر يا دوس دختر پيدا کنيد ،يا زن جتوان يتا مترد جتوان خاصتي را
دوس داريد ...اگر اين اميال را داريد و آن کارها را انجام ميدهيد ،پس اين نشان ميدهد که تزکيهتان هنوز به آن نشطه نرسيده
اس  ،پس ميتوانيد چنين چيزهايي را دارا باشيد .ادعا نکنيد که امروز بالفاصله ميتوانيد همه چيز را رها کنيد ،که فوراً ميتوانيتد
آن را انجام دهيد و يک بودا شويد .اگر اينطور ميبود نيازي نميداشتيد که تزکيه کنيد– هماکنتون يتک بتودا ميبوديتد .پتس
تزکيه کمکم انجام ميشود ،آن روندي تدريجي اس  .اگرچه اين را گفتهام ،اگر فکر کنيد« :اوه ،استاد گف پيش از موفق شتدن
در تزکيه همه نو احساسات و اميال و آرزوهاي انسان عادي را در سطح بيروني خواهم داش  .پس ميتتوانم چنتان کارهتايي را
انجام دهم »،پس اشتباه متوجه شديد! اگرچه آن چيزها را داريد و به شما ميگويم که تا حد امکان با مردم عادي مطابش داشته
باشيد ،اما اگر بهطور جدي به استانداردهاي يک تزکيهکننده خود را مشيد نکنيد ،درس مثل کسي هستيد که تزکيه نميکنتد .آن
يک رابطۀ منطشي اس .

پرسش :شاگردان غربي ميخواهند تمام زمانشان را به فا گوش کنند ،اما هنوز نواري با ترجمۀ همزمان وجود ندارد .آيا ميتوانند
جوآن فالون را با صداي خودشان ضبط کرده سپس به آن گوش کنند؟
معلم :نتيجه لزوماً خيلي خوب نخواهد بود .چرا نخواهد بود؟ زيرا فا در صداي من قدرت دارد .ازآنجاکه شما تزکيهکننده هستتيد،
قبل از آنکه به کمال برسيد ،هر آنچه ميگوييد انوا گوناگون پيامهاي انسان عادي را حمل ميکند .پتس وقتتي دوبتاره نتوار را
پخش ميکنيد ،آنها را دوباره جذب ميکنيد .اين آلودگيِ مکررِ متشابل خوب نيس  .وقتي کتاب را متيخوانيتد موضتو متفتاوتي
اس  .ما اکنون درحال ترجمه همزمان هستيم .سرع مان را براي انجام دادن آن بيشتر کردهايم بهزودي در دسترس خواهد بود
و اين مشکل بهزودي حل خواهد شد .بههر حال ،درحال گفتن اين اصل هستم :آنچه شما ميگوييد تمتام وابستتگيهاي انستان
عادي و عشايد و افکار شما را با خود دارد .الزم اس که فا در کار باشد .فرد فشط با گوش کردن به اصول ستطحي ،چيتزي از آن
کسب نخواهد کرد .آنچه از دهانتان بيرون ميآيد درک شما در سطح خودتان اس  .وقتي برميگرديتد و دوبتاره بته آن گتوش
ميدهيد ،درکتان هميشه در آن سطح باقي خواهد ماند .ترجمۀ همزمان متفاوت اس زيرا صداي من وجود دارد .اگرچته ميتزانِ
صداي من پايينتر اس و صداي مترجم باالتر ،اما درواقع ،او درحال ترجمه اس  ،و واقعاً من هستم که درحال آمتوزش هستتم.
وقتي فا را آموزش ميدهم شاگردان ميتوانند آنها را درک کنند و هر چه حمل ميکنم را نيز درياف کنند .منظورم اين اس .

پرسش :در کل ،سه بار دختر کوچکي بين سه تا پنج ساله را ديدم .وقتي نيمتهخواب و نيمهبيتدار بتودم ،روي بتالش متن آمتد و
ميپريد و ميخنديد .آيا او کودک تزکيهشده يينگهاي) اس که از فالون بيرون آمده اس ؟
معلم :عموماً اين وضعي ها خوب هستند ،اما نه هميشه .کودکان تزکيهشده کوچک هستتند .پيشزمينتۀ هتر شخصتي پيچيتده
اس  ،بنابراين به چنين چيزهايي توجه نکنيد .او ممکن اس کسي باشد که از گذشته به همراه آورديد يا ميتواند داليل ديگتري
باشد .بههرحال ،هرچهباشد ،او دختري کوچک اس  .ميتواند چيز خوبي باشد .به او توجه نکنيد .فشط به تزکيهتان توجه کنيد.
بهنظر ميرسد اين را بهروشني توضيح ندادهام ،زيرا برخي افراد هنوز آن را درک نکردهاند .براي شرح آن مثتالي متيزنتم ،گرچته
ممکن اس به اين وضعي مربوط نشود .وقتي برخي افراد پايين ميآيند و بازپيدا ميشوند ،کودکشان از گذشته ،بتهدنبال آنهتا
ميآيد .اما آن کودک باز پيدا نشده اس  ،و فشط در آن سم دنبال ميکند .همچنين افراد ديگري وجود دارند که در زندگيهتاي
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قبلي خود فرزنداني داشتند ،و وقتي در يک دورۀ زندگي بازپيدا شدند ،فرزندشان در آن دورۀ زندگي بازپيدا نشتد .امتا ايتن فرزنتد
بهطور استثنايي شهودي اس و هميشه او را دنبال ميکند .اين وضعي نيز وجتود دارد .همته نتو موقعي هتايي وجتود دارنتد.
بهخاطر اينکه فاي راستين را کسب کردهايد ،اگر اين فرزند رابطۀ کارمايي با شما داشته باشد همۀ اينها را برايتان نظم و ترتيب
ميدهيم .تمام اينها بهطور مناسبي براي شما نظم و ترتيب داده خواهد شد ،ازاينرو ديگر نياز نيس دربارۀ آن نگران باشيد.

پرسش :فشار زيادي به مغزم وارد کردم اما هنوز نتوانستم يک سنوال مطرح کنم .آيا به اين عل اس که تزکيهام خيلي....
معلم :بعضي از شاگردان قديميمان که خوب تزکيه کردهاند وقتي مرا مالقات ميکنند نميتوانند هيچ چيزي براي مطرح کردن
بگويند .ميدانم که با وجود تالش زيادي که ميکنند ،وقتي نميتوانند چيزي را مطرح کنند احساس نتاراحتي متيکننتد .قبتل از
اينکه مرا ببينند ،انبوهي از چيزهايي را دارند که ميخواهند از من بپرسند ،اما بهمحض اينکه مرا مالقات ميکننتد زبانشتان بنتد
ميآيد .بگذاريد به همه بگويم که چرا اينطور اس  .تا وقتي يک تزکيهکننده هستيد ،وقتي مرا ميبينيتد آنگونته خواهيتد بتود.
دليل اينکه وقتي مرا مالقات ميکنيد چيزي براي گفتن نداريد اين اس که ،همانطور که پيوسته تزکيه ميکنيد ،بخشي از شما
که از طريق تزکيه روشنبين شده اس  -بخشي که بهطور کامل تزکيه شده اس  -از شما جدا متيشتود .از بخشتي کته کتامالً
تزکيه نشده ،جدا مي شود .بنابراين بخشي که هنوز تماماً تزکيه نشده اس هميشه احساس گيجي خواهد کرد ،پس آن ستنواالتي
خواهد داش و حتي ميخواهد آنها را بپرسد .اما هنگام مالقات من ،ازآنجاکه استاد را ميبينيد ،آن بخش شما کته کتامالً تزکيته
کرده نيز مثل سطحِ ظاهرتان ،متوجه ميشود ،و بهمحض اينکه متوجه ميشود ،سم بشري عاديتان کتامالً تحت کنتترل آن
قرار ميگيرد .چرا وقتي اينجا مينشينيد هيچ افکار بدي نداريد و بسيار مهربان هستيد؟ زيرا قسمتي از شما که بهطور کامل تزکيه
کرده اس  ،متوجه شده ،و تمام بدن شما بهوسيلۀ آن کنترل ميشود .به من بگوييد ،اگر بخشي که کامل تزکيته شتده است بتر
طبق معيار نبود ،آيا ميتوانس تزکيه را تمام کرده باشد؟ بهعبارت ديگر ،او همه چيز را ميداند .فشط اينطور اس که آن بختش
که تماماً تزکيه نکرده اس آن را نميداند .يعني در آن حال  ،ديگر نميخواهيد بپرسيد ،و چيزي نيس که دربارهاش بپرسيد زيرا
تمام آن را بهروشني ميدانيد .با جدا شدن از من ،آن ديگر هيچ اعتنايي نميکند و بتدون حرکت و ستاکن بتاقي خواهتد مانتد،
بنابراين اين بخش شما در اينجا دوباره مسائل برايش مبهم و ناواضح ميشود« .چطور شد که همين االن از استاد نپرسيدم؟» آيا
وضعي اين نيس ؟ درواقع همينطور اس .
به همۀ شما مي گويم ،بايد کتاب را بيشتر بخوانيد ،کتاب را بيشتر بخوانيد ،و کتاب را بيشتر بخوانيد -بايد کتاب را مکرراً بخوانيد.
اين آموزشها فاي کيهان هستند .از زمانهاي باستان ،فاي هر شيوۀ تزکيهاي که در جامعۀ مردم عادي منتشل شتده بتود ،فتاي
قلمروي تاتاگاتا يا پايينتر از آن بوده اس  .چنين فايي به اين عظم  ،محيطهاي زندگي مختلفي را براي موجتودات مختلتف در
جهان آفريده اس  .اين همان فاي عظيمي اس که تمام جهان را آفريده اس  .فشط اينطور اس که تا وقتتي بته آن قلمروهتا
نرسيدهايد نمي توانيد محتواي آن در سطوح باال را ببينيد .اما هر چيزي را که براي دس يافتن به مشتام دستتيابي و رستيدن بته
کمال الزم داريد در آن اس  .بنابراين بايد کتاب را بيشتر بخوانيد -مکرراً کتاب را بخوانيد .البته شاگردان قديمي ميدانند که اگر
سؤالي دارند ،فشط بايد کتاب را بخوانند و تضمين شده اس که حل و فصل خواهد شد .بعداً ،همانطور که وارد قلمروهاي جديتد
ميشويد سؤاالت تازه و سطح باالتر مطرح خواهند شد .وقتي که در آن زمان دوباره کتاب را بخوانيد ،دوبتاره آنهتا را بتراي شتما
پاسخ خواهد داد .بعد از آن ،باز هم در قلمروي ديگري دوباره سؤاالتي خواهيد داش و در آن زمان وقتي کتاب را مشدار بيشتتري
بخوانيد ،دوباره به آنها پاسخ خواهد داد .به اين شکل به تزکيه ادامه داده و صعود ميکنيد .وقتي ستؤاالتي داريتد ايتن فتا پاستخ
سؤاالت را ميدهد .و همانطور که در زندگي روزمره خود را بر طبق الزاماتي جدي نگه ميداريد و مرتباً رشد و بهبود متييابيتد،
شما بهطور قوي و کوشا درحال پيشرف هستيد.

پرسش :آيا خودخواهي ريشۀ نفع شخصي ،احساسات و ميل به شهرت اس ؟
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معلم :نفع شخصي و ميل به شهرت هر دو خودخواهي هستند .اما درخصوص احساستات چينتگ) ،در ستخنرانيهاي قبلتيِ فتا
آشکار کردهام که آن ،در اين بُعد بشري و سهقلمرو نفوذ ميکند .هيچ موجودي در سهقلمرو ،نميتواند از آن فترار کنتد -همگتي
آنها تح کنترل آن هستند .موجودات بشري دقيشاً در ميان اين احساسات هستند .هر چه بيشتر بته آن وابستته باشتيد ،قتدرتش
بيشتر و بنابراين بيشتر بر شما تأیير ميگذارد .مخصوصاً ،وقتي افراد کساني را که بسيار دوس دارند از دس ميدهنتد يتا وقتتي
افراد جوان دلشکسته ميشوند ،هر چه بيشتر دربارهاش فکر شود ،احساسات قدرت بيشتري خواهتد داشت  .احساستات در درون
سهقلمرو اس  ،پس شما ،يک تزکيهکننده ،بايد خود را از بند آن خالص کنيد .بايد اين احساسات را رها کنيد و فراتر از آن برويد.
درخصوص نفع شخصي و شهرت ،آنها چيزهايي هستند که انسانها ارزش بسيار زيادي برايشان قائلند .اما درواقتع ،آنهتا نيتز از
احساسات ميآيند .با شهرت ،آيا از شادي و بخ و اقبال خوبي که بههمراه ميآورد لذت نميبريد؟ پس واقعتاً راضتي و خشتنود
خواهيد شد .آيا يک فرد براي بهدس آوردن خشنودي و رضاي نيس که به دنبال شهرت و نفع شخصي ميگردد؟ اگتر کستي
رضاي کسب کند ،آيا آنگاه خشنود نيس ؟ آيا آن لذتي که احساس ميکنيد نيز احساسات نيس ؟ شهرت ميتوانتد بتراي شتما
خوشي و افتخار بههمراه آورد ،که احساسات هستند ،آيا اينطور نيس ؟ اگر از نفع شخصي خشتنودي بهدست آورده باشتيد ،آيتا
راضي و خوشحال نيستيد؟ باز هم احساسات اس  .بنابراين انسانها دقيشاً براي اين احساسات زندگي متيکننتد .در ميتان متردم
عادي ،اينکه آيا خوشحال هستيد يا نه ،اينکه مخالف چيزي هستيد يا نه ،اينکه چيزي را ميخواهيد يا نه ،يا اينکه مشام معينتي را
ميخواهيد بهدس آوريد ،آنچه خوب يا بد درنظر ميگيريد ،آنچه ميخواهيد انجام دهيد يا نميخواهيد انجتام دهيتد ،همتۀ آنهتا
احساسات هستند .گفتهام که انسانها فشط براي احساسات زندگي ميکنند .آيا ميتوانس هيچ احساساتي در جامعۀ بشري وجتود
نداشته باشد؟ اگر هيچ احساساتي در جامعۀ بشري نميبود ،آنگاه زندگيکردن براي انسانها جالتب نمتيبتود -آن واقعتاً جالتب
نميبود .انسان صرفاً قرار اس اين گونه زندگي کند.
درخصوص خودخواهي ،پيشتر اصلي را ذکر کردم و همۀ شما با خوشحالي کف زديد .دربارۀ آيندۀ کيهان صحب کردم که نتابود
نميشود ،و همۀ شما دربارۀ آن خوشحال بوديد .آيا ميدانيد چرا ميتواند آنگونه باشد؟ بعضي از افراد ميگويند« :اگر شخص بته
فکر خودش نباشد ،آسمانها او را لعن ميکنند ».بعضي از افراد اين را شعار خود کتردهانتد .درواقتع ،حتتي نمتيدانيتد کته ايتن
خودخواهي تمام مسير تا سطوح بسيار باال نيز ميرسد .درحشيش  ،در گذشته براي تزکيهکنندگان که بگويند« :من درحتال انجتام
دادن چنين و چنان هستم« »،ميخواهم اين يا آن کار را انجام دهم« »،ميخواهم اين يا آن را کسب کنم« »،من درحال تزکيته
هستم« »،ميخواهم يک بودا شوم »،يا «ميخواهم به اين يا آن نائل شوم »،هيچيک از آنها خارج از خودخواهي نبود .امتا آنچته
من از شما ميخواهم انجام دهيد اين اس که ،بهطور حشيشي ،با خلوص و پاکي و بدون خودخواهي ،با فاي راستين و روشنبينيِ
راستين به کمال دس يابيد -فشط آنگاه ميتوانيد به عدم نابوديِ ابدي نائل شويد .پس به شما ميگويم که در هتر کتاري کته
انجام مي دهيد بايد اول ديگران را در نظر بگيريد .بعضي از افراد اگر ديگران به آنها پول بدهند خوشحال ميشوند .وقتي کسي به
آنها پول ميدهد ،درنظر نميگيرند که آيا آن باع مشکالتي براي آن شخص ديگر ميشود ،اينکه آيا وضعي مالي او سخ تتر
ميشود و غيره« .تا وقتي ديگران به من چيزي ميدهند ،خوشحال هستم ،اما ديگران را در نظر نميگيرم .تا وقتي ديگران با من
خوب هستند ،خشنودم ،اما من نگران ديگران نيستم ».گاهياوقات وقتي برخي افراد تح فشتار بستيار زيتادي هستتند و هتيچ
چارهاي ندارند جز آنکه چيزي بگويند که خوشايند شما باشد ،آنها را درک نميکنيد .همه نو وضعيتي وجود دارد .بهعبارت ديگر،
از حاال به بعد در تزکيهتان ،در هر آنچه انجام ميدهيد ،بايد ديگران را مدنظر قرار دهيد.

پرسش :در دجوآن فالون جلد دوم اشاره ميشود که افرادي در اقيانوس هستند ،و اينکه چندين نو مختلف مردم وجود دارند.
معلم :بله .بعضي در اين بُعد ما زندگي ميکنند ،برخي نه .نهتنها افرادي وجود دارند که در اقيانوس زندگي ميکنند ،بلکته افتراد
ديگري نيز وجود دارند ،که در بُعدهايي همسطح بُعد ما وجود دارند -افرادي که مثل شما هستند و افرادي که مثل شتما نيستتند.
ميتوانيد آنها را انسان خطاب کنيد يا نکنيد .ازآنجاکه آنها احساسات خاصي دارند اما مانند انسانها ميل جنسي ندارند ،نيمۀ پايين
بدن آنها به شکل نوعي از ماده اس فشط قسم بااليي بدنشان به شکل انسان اس  .پس ميتوانند شناور باشند و در اطتراف
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پرواز کنند .اکثر افرادي که در اقيانوس هستند به نژادهايي از انسان تعلق دارند کته در طتول دورههتاي زمتاني مختلتف ،از روي
زمين حذف و نابود شدند .و ب عضي از افراد وجود دارند که صرفاً از اعماق اقيانوس هستند :کساني هستتند کته مشتابه موجتودات
بشرياند ،کساني هستند که باالتنهشان انسان و پايينتنهشتان متاهي است و افترادي هستتند کته باالتنهشتان متاهي است و
پايينتنهشان انسان اس  .همچنين ،زير صفحات قارهاي نيز افرادي از گذشته وجود دارند ،يعني ،نژادهاي بشري کته در گذشتته
نابود شده بودند .آنها نميتوانند به باال برگردند زيرا از دنياي بشري دور انداخته شدند -يعني ،از زمين .بنابراين بخشي از آنها کته
آن اندازه کارما و گناه نداشتند به زمين نشب زدند .آنها اينگونه هستند ،و بيرون نميآيند -فشط آنجا زندگي ميکننتد .تعدادشتان
بسيار کم اس  .اغلب کمي تواناتر از انسانها هستند و به اندازۀ انسانها در توهم نيستند .بسيار خوب ،دربارۀ اين چيزها کنجکتاو
و عالقهمند نباشيد ،زيرا زياد به تزکيهتان مربوط نميشود.

پرسش :در آينده ،بعد از اينکه نسخۀ جديد ژاپنيِ دافا بهطور رسمي چاپ ميشود ،چگونه بايد نستخههتاي قتديمي کتابهتا کته
اشتباهاتي در ترجمه دارند را ازبين ببريم؟
معلم :نميشود گف آنها اشتباهاتي دارند .فشط اينطور اس که ترجمه نامناسب بود يا کلماتِ انتخابشده دقيتق نبودنتد .فشتط
ميتوانيم اينگونه توصيف کنيم .چگونه بايد آنها را ازبين برد؟ آنها را از بين نبريد ،بگذاريد همينطور کته هستتند بماننتد .هتيچ
نسخۀ زبان خارجي بههيچوجه نميتواند بدون قدري انحراف از متن اصلي ،از چيني ترجمته شتود .حتتي پيشتنهاد متيدهم کته
درواقع بهتر اس نسخههاي ترجمه بيشتري داش  .وقتي افراد آنها را ميخوانند ،پي خواهند برد« :اوه ،اين معنتا هست  ...اوه آن
معنا نيز هس  ...پس آن اينگونه اس  ».بنابراين اگر از من بپرسيد درواقع مزايتايي وجتود دارد .صترفاً بگذاريتد همتانطور کته
هستند ،باشند.

پرسش :آيا بزدلي يک وابستگي اس يا يک عامل فيزيولوژيکي اس ؟
معلم :بزدلي بهوسيلۀ عاملي ايجاد ميشود که «ترسويي» ناميده ميشود که در اين کيهان وجود دارد .آن باعت متيشتود کته
بترسيد .هر چه بيشتر ترس داشته باشيد بيشتر بر شما تأیير ميگذارد .بايد با قدرت اراده آن را شکس دهيد -ايتن موضتوعي از
قدرت اراده اس  .اين نيز الزم اس در تزکيهتان با موفشي به انجام برسد.

پرسش :درحالي که تمرينها را انجام مي دهم ،اغلب دربارۀ موضوعاتي که به تزکيه ،انتشار فا ،و کلمات استاد مربتوط متيشتوند،
فکر ميکنم .آيا اين درس اس ؟
معلم :اين حالتي در طول زماني خاص اس  .در آينده آن مشکلي نخواهد بود.

پرسش :اگر کسي بهجاي من موجوداتي را بکشد ،آيا کارما هنوز بهوسيلۀ من ايجاد شده اس ؟
معلم :اگر چنين کاري انجام دهيد ...نميخواهم درباره اين موضو در چنين جايي صحب کنم .دو مشاله نوشتهام که درباره ايتن
مسنله صحب ميکند و آن را توضيح ميدهد ،اما بهنظر ميرسد بعضي از افراد نميتوانند سخنانم را درک کنند .بگذاريد به ايتن
طريق درباره آن صحب کنم :آيا ميدانيد درطول تمام دورههاي زندگيتان به چه تعداد از موجودات صدمه و آزار رساندهايد؟ هتر
فرد به خيلي از موجودات صدمه زده اس  .با فايي کوچکتر ،نميتوانستيد در اين عمرتان در تزکيه موفق شويد ،و مجبور بوديتد
براي زندگيهايي که از هر دورۀ زندگيتان بدهکار هستيد پرداخ کنيد .در بوديسم باور بر اين اس که تزکيه نميتواند در يتک
طولعمر کامل شود .پس آنها نيز ديدهاند براي موجوداتي که کشته ميشوند بايد پرداخ شتود .امتا امتروز متا بته شتما اجتازه
مي دهيم به کمال برسيد ،پس به آن مشدار ،وق زيادي باقي نيس  .پس دربارۀ زندگي آن موجتوداتي کته گرفتتهايتد چتهکاري
ميتوان انجام داد؟ بهغير از آن بخش از درد و رنجي که به آنها بدهکار هستيد– بخشي که درحال حل و فصل کتردن کارمتا و
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بازپرداخ آن از طريق سختيکشيدن هستيد -من مجبورم بخش عظيمي را براي شما از بتين ببترم .متابشي بتراي شتما بتاقي
ميماند که بپردازيد ،تضمين ميکند که بتوانيد اين امتحان را بگذرانيد .همزمان ،بخشي از موجوداتي که شما آسيب زدهايد ،پتس
از اينکه به کمال برسيد ،موجوداتي در بهش شما خواهند شد ،بنابراين به چيز خوبي تبديل ميشود .اگتر موجتودي کته صتدمه
ميديد اين را ميدانس « ،اوه ،من در آينده به بهش يک بودا ختواهم رفت  »،گتردنش را ختم متيکترد تتا آن را بکُشتيد .بتا
خوشحالي و خوشرويي ميگذاش که آن را بکُشيد .البته ،او يک مشام دستيابي نميداش  .صرفاً به آن بهش ميرف کته يتک
موجود عادي باشد ،به بهش بوداييِ شما ميرف تا يک شهروند عادي ،يک گُل ،يا حيواني مانند يک پرنتده باشتد .بتههرحال،
نظم و ترتيبهاي مختلفي براي موجودات مختلف وجود دارد.
اما پس از آنکه درباره آن به اين شکل صحب ميکنم ،بعضي از افراد ممکن اس آن را به گونتهاي بترعکس درک کننتد« :اوه
پس براي من اشکالي ندارد که زندگي موجودات را بگيرم ».اگر نتوانيد به کمال برسيد ،هرگز و ابداً قادر نخواهيد بود براي تمتام
موجوداتي که کشتهايد ،پرداخ کنيد ،گرچه مجبوريد براي آنها پرداخ کنيد .کارمايي که بهوجود آوريدهايد اين اندازه زياد اس .
بهعبارت ديگر ،روند بازپرداخ تان بهطور بدي مشش بار و تشريباً بيپايان خواهد بود .پس آن وضعيتي بستيار وحشتتناک است .
ديروز شاگردي گف « :استاد دربارۀ جهنم صحب نکردهاند ».ميگويم که نميتوانم دربارۀ آن با شما صتحب کتنم .اينجتا ايتن
برنامه ما بسيار مشدس اس  ،و صحب دربارۀ آن وحش انگيز اس  .البته ،براي من ترسناک نيس  ،اما براي بعضي از افراد واقعاً
وحش انگيز اس  .بنابراين فکر کنم اگرچه االن مستشيماً به شما جواب ندادم ،اما بههرحال آن را بهروشني توضيح دادهام.
در چين شاگردي بود که دانشجوي دکترا در علوم پزشکي بود .او درحال انجام دادن آزمايشات کالبدشکافي بود .قرار بتود بعتد از
کامل کردن آزمايشات ،مدرک دکتراي خود را بگيرد .يعني ،همۀ امتحانات را گذراند ،اما هنوز الزم بود که مشداري آزمايش انجام
دهد و هزار يا پانصد موش را کالبدشکافي کند و بعد ميتوانس دکتراي خود را بگيرد ،او با استاد خود مطرح کرد که نمتيتوانتد
آن کار را انجام دهد .او گف « :من اکنون فالون دافا را تمرين ميکنم و ميدانم که کشتن ،کارمتا ايجتاد متيکنتد ».ستپس بته
مشاور تحصيلي خود گف « :نميتوانم موجودات را بکشم -ترجيح ميدهم از مدرکم دس بکشم ».بياييد دربتاره آن بينديشتيم.
اگر شخص نتواند امتحان مرگ و زندگي را بگذراند ،نميتواند به کمال برسد .اما اينطور نيس که شما بايد دقيشاً چيزي مثل آن
را از سر بگذرانيد تا بتواند دس کشيدن از زندگيتان محسوب شود آن فشط شکل آن اس  .آن را آنقدر مهم نمتيدانتم .آنچته
که به آن نگاه ميکنم اين اس که آيا ذهنتان واقعاً ميتواند آن را انجام دهد يا خير .همه درباره آن بينديشيد :موجودات بشري
در اين دنيا فشط براي نفع شخصي و شهرت زندگي ميکنند .اگر او مدرک دکتتراي ختود را ميگرفت  ،شتغل و آينتدۀ ختوبي را
درپيش ميداش  .و طبيعتاً درآمدش باال ميبود -مسلماً همينطور اس  .از درآمد يک فرد عادي يا شخص متوسط باالتر ميبود.
آيا مردم فشط براي اين چيزها زندگي نميکنند؟ او توانس حتي از آن چيزها بگذرد .پس درباره آن بينديشتيد :او حتتي شتهام
صرفنظر کردن از آن را داش  .بهعنوان فردي جوان ،قادر بود آن چيزها را رها کند ،پس آيا اينطور نبود که توانس هر چيتزي
را رها کند؟ آيا اينطور نبود که جرأت کرد زندگياش را رها کند؟ آيا مردم فشط براي اين چيزها زندگي نميکنند؟ قلمروي تزکيۀ
افرادي که ميتوانند آن را انجام دهند درواقع به آن حد باال اس  .درخصوص اين افراد و چنين وضعي هايي ،گفتم ازآنجاکه آنها
توانستند احساسات ،شهرت ،و منافع شخصي را رها کنند ،چرا همان خودِ ترسِ گرفتن جان موجودات را نيز نتوان رهتا کترد؟ آيتا
آن دور انداختن آخرين وابستگي نيس ؟ صرفاً درحال گفتن يتک نکتته هستتم .اگتر نمتيتوانستتيد بته آن قلمترو برستيد ،اگتر
نميتوانستيد امتحان مرگ و زندگي را بگذرانيد ،اگر نميتوانستيد تمام چيزها را رها کنيد ،و آنگاه به اين طريق عمل ميکرديتد،
متفاوت ميبود .جان تمام موجوداتي را که ميگرفتيد بايد در روند بيپايان بازپرداخ  ،بهوسيلۀ خودتتان پرداخت ميشتد– ايتن
اندازه وحشتناک اس  .من اصول فا و قوانين اساسي را با جزئيات شرح دادهام .اما درخصوص اينکه بايد چگونته عمتل کنيتد ،آن
هنوز براي شما باقي ميماند که خودتان تصميم بگيريد .اصول دافا آموزش ميدهد که نميتوانيد جتان موجتودي را بگيريتد .تتا
وقتي تزکيه ميکنيد نميت وانيد بکشيد .اما ،در قلمرويي باالتر ،دافا تماماً دربرگيرنده اس و فا اصولي را به نمايش ميگتذارد کته
در قلمروي بودا اس  .گفتهام که بعضي از موجوداتي را که شما صدمه زدهايد به کمال خواهند رسيد و موجوداتي در بهش آينده
شما ميشوند ،اما اگر نتوانيد به کمال برسيد همه چيز هيچ خواهد شد! تمام کارمايتان بايد بهوسيلۀ خود شتما بازپرداخت شتود.
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ارتباط آن اينگونه اس  .نميخواهم فا در سطوح باال را بهطور دقيق مطرح کنم زيرا حتي بعتد از اينکته آن را آشتکار ميکتردم،
بسياري از افراد هنوز نميتوانستند اصولي را که ميگفتم واقعاً درک کنند.
البته ،فا از اصول در ميان مردم عادي باالتر اس  .حتي اگر تمام کتابها -قديمي ،جديتد ،چينتي ،و ختارجي -را نيتز زيتر و رو
ميکرديد آن را نمييافتيد و حتي در ساير متون دمشدس نيز آن را نمييافتيد .به همين خاطر اس کته همته متيخواهنتد آن را
بشنوند .اما آن را دانش در نظر نگيريد -من اينجا نيستم تا وابستگي شما به جستجوي دانش را ارضاء کنم .من درحال آموزش فا
هستم تا شما را نجات دهم.

پرسش :استاد ،شما اغلب از کلمۀ «ما» استفاده ميکنيد .اين را چگونه درک کنيم؟
معلم :من از اصطالحي استفاده ميکنم که در سرزمين اصلي چينِ مدرن بهکار ميرود .احساس ميکنم که همگي شما اعضتاي
دافا هستيد و بنابراين جزئي از دافا هستيد ،بنابراين به شما بهعنوان «ما» اشاره ميکنم .احساس ميکنم وقتي آن را بشنويد شايد
خودتان را در تزکيه واقعي قرار دهيد .فکر پش آن اين اس .

پرسش :چه وق يک فرد ،بيمار رواني در نظر گرفته ميشود؟
معلم :بيماري رواني اين اس که فرد نتواند بدن خودش را کنترل کند و خيلي ضعيف باشد .بتهمحض اينکته چنتين فتردي بتا
مشکالتي مواجه شود ،نميخواهد هيچ اقدامي انجام دهد .انگار خودآگاه اصلياش در خواب اس  ،به هيچ چيزي توجه نميکند ،و
ناگهان اين بدن را رها ميکند .در آن مرحله شخص در وضيعتي اس که مردم عادي آن را حال رواني مينامند .و چرا اينطتور
اس ؟ وقتي خوداگاه اصلي او بدنش را کنترل نکند -يعني ،وقتي معشول نباشد -انوا افکار او که بهوسيلۀ کارما و انتوا عشايتد و
تصوراتِ شکلگرفتهشدۀ بعد از تولد ايجاد شدند ،شرو ميکنند بدن ،دهان ،چشتمها و هتر چيتز ديگتري از او را کنتترل کننتد.
بنابراين چيزهاي بيخود و خارج از منطق ميگويد و بدون هيچ رفتار منطشي و طبيعي ،ديوانهوار عمل متيکنتد و متردم خواهنتد
گف او بيمار رواني اس  .گفتهام که بيماري رواني يک مرض نيس  .هيچ شرايط بيمارگونهاي نتدارد فشتط اينطتور است کته
خودآگاه اصلي شخص خيلي ضعيف اس  .بيماريهاي مادرزادي نيز وجود دارند که خودآگاه اصلي فرد از زمان تولد ضعيف اس
و بدن او هميشه بهوسيلۀ ساير موجودات کنترل ميشود ،و بهطور مداوم آن را بته ديگتران واگتذار متيکنتد کته کنتترل کننتد.
مداخالت قوي ناشي از پيام هايي از بُعدهاي ديگر را نيز به آن اضافه کنيد ،و شخص هر کاري انجام خواهد داد .مغز ،يک ماشين
آمادهبهکار اس و هر کسي ميتواند آن را بهکار گيرد .اگر شما به آن فرمان ندهيد ،و آن را واگذار کنيد ،ديگران براي اداره کردن
آن ميآيند و آن گاه استانداردهاي بشري را دنبال نخواهد کرد .بنابراين شخص بايد ارادۀ قوي داشته باشتد .اراده بايتد محکتم و
استوار باشد!

پرسش :آيا افرادي هستند که در زمان به کمال رسيدن نه بدن متادرزاديشتان بنتتي) تغييتر کترده و نته کتودک جاودانشتان
يوآنيينگ) تزکيه شده باشد؟
معلم :گفتهام بسياري از مريدان دافا از سطوح مختلف ميآيند ،پس ممکتن است وضتعي هاي مختلفتي وجتود داشتته باشتد.
همچنين ،نگران اين نباشيد که وضعي شما کداميک اس  .تضمين ميکنم تا وقتي تزکيه کنيد ميگذارم به حتالتي برستيد کته
بيشترين خشنودي را از آن داشته باشيد .اين براي همه صدق ميکند .آيا اينکه بهترينها را به شما بتدهم اينگونته نيست کته
بهترينها را براي اين کيهان ميآفرينم .تشويق)

پرسش :وقتي جوآن فالون را ميخوانم بهندرت حس ميکنم که بوداها ،دائوها و ختدايان بته وضتوح نکتتهاي را بته متن نشتان
ميدهند .اما در مسير تزکيۀ روزانه به اصول فا آگاه ميشوم.
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معلم :شما قادريد بهطور مستشل روشنبين شويد ،پس الزم نيس مسائل به شما اشاره شود .اينکته خودتتان بتوانيتد آن را اداره
کنيد ،روشنبين شدن به دائو بهطور مستشل اس  ،و آن عالي اس  .بعضي از افراد واقعاً نميتوانند به چيزي روشنبين شوند ،امتا
مي بينيم که آنها اميدوارکننده هستند .پس چه بايد کرد؟ به آنها يک اشاره ميرسانيم.

پرسش :اخيراً وضع ذهني بسيار بدي داشتم ،افکارم خوب نبودهاند ،و تفکرم بههم ريخته بتوده است  .آيتا واقعتاً اينقتدر ستشوط
کردم؟
معلم :وقتي سس شويد کارما مثل ديوانهها حمله ميکند .اگر در اين سم قوي باشيد ميتوانيد آن را فرونشتانيد .وقتتي آن را
فرونشانده و کنترل کرده باشيد ،اگر ببينم واقعاً خوب و حشيشتاً يک تزکيهکننده هستيد ،بايد از شما مواظبت کتنم و آن چيزهتا را
براي شما از بين ببرم .آن اينطور عمل ميکند .اگر نتوانيد خودتان را اداره کنيد ،عملي نخواهد بود .ممکن است بگوييتد« :اوه،
پس تا وقتي آن را فرونشانم استاد آن را براي من از بين خواهد برد .پس شرو ميکنم آن را فرونشانم ».آن مشابه چيزي است
که قبالً درباره تفکر مردم درباره بيماري گفتم :اگر فشط به خاطر اينکه من کارما را برايتان پاک کنم تمرين کنيد ،عملي نخواهد
بود! اصل مطلب اين اس که ،نبايد به هيچ چيزي وابسته باشيد .بايد افکار درس داشته باشيد.

پرسش :وقتي درحال انجام تمرينهاي گروهي در پارک هستيم ،آيا ميتوانيم نوار ويدئويي آموزشهاي تمرين استاد را بگذاريم؟
معلم :اگر محيط اجازه ميدهد و دول مداخله نميکند اشکالي ندارد .اينکه ويدئو را بگذاريد بستگي به وضعي و محل دارد.

پرسش :بيشتر از يکسال اس که تزکيه کردهام و اينطور اس که گويي هر چه بيشتر تزکيه ميکنم ،بيشتر شکننده متيشتوم.
يک ذره وابستگي ميتواند باع شود که قلبم بيتاب شود.
معلم :اين نيز امکان دارد که بهطور فزايندهاي حساس شدهايد و نگران اين هستيد که در تزکيهتان بهخوبي عمل نميکنيتد .آن
وابستگي را نيز رشد ندهيد .بهطور باز و باوقار تزکيه کنيد .از سوي ديگر ،بايد بهطور جدي برطبق الزامات عمل کنيد .هر کدام از
شما درطول تزکيه تان اشتباهاتي خواهيد کرد و آزمايشاتي خواهيد داش که نتوانيد بگذرانيد .اگر به نرمي و راحتي هر آزمايشي را
ميگذرانديد ،آنگاه من ،بهعنوان استادتان ،آن را بهخوبي نظم و ترتيب نداده بودم .پس گذراندن هر امتحاني پرچالش است  .آن
را يا ميگذرانيد يا شکس ميخوريد ،و آن را يا بهخوبي ميگذرانيد يا بهطور ضعيفي ميگذرانيد .اما وقتي بهطور ضعيف بگذرانيد،
درخصوص آن نگران ميشويد و ميدانيد که بهخوبي تزکيه نکردهايد و براي آن عميشاً متأستف متيشتويد .ذهنتتان را مصتمم
ميکنيد که دفعۀ بعد بهخوبي تزکيه کنيد .سپس دفعۀ بعد دوباره سعي ميکنيد آن را با موفشي بگذرانيد .دقيشاً در اين حال ِ قادر
بودن به گذراندن آن ،قادر نبودن به گذراندن آن ،بررسي خودتان ،و انجام اين بهطور مداوم اس که درحال تزکيته هستتيد .اگتر
ميتوانستيد هر امتحاني را بهخوبي بگذرانيد الزم نميبود تزکيه کنيد .اگر هيچ سختي و آزمايشي نمتيتوانست شتما را متوقتف
کند ،در آستانۀ رسيدن به کمال ميبوديد .از سوي ديگر ،اگر فکر کنيد« :استاد گف مهم نيس آن را بهخوبي بگذرانيم يا نه ،تتا
وقتي تزکيه ميکنيم اشکالي ندارد »،و از اينجا به بعد سس شويد و برايتتان مهتم نباشتد کته در گذرانتدن امتحتان شکست
ميخوريد ،بسيار خوب ،آنگاه ديگر درحال تزکيه نيستيد .اين امور اينگونه عمل ميکنند .اگر الزامتاتي جتدي بتراي ختود قائتل
نشويد عملي نخواهد بود.

پرسش :کمال چيس ؟ آيا مثل مردن مردم عادي اس  ،يا بهوسيلۀ استاد نظم و ترتيب داده ميشود؟
معلم :کمال شکلهاي مختلفي در بردارد .همانطور که ممکن اس بدانيد ،شاکياموني براي دور انداختن وابستگيها بشتري تتا
بيشترين حد ،نيروانا را آموزش داد .در روش تزکيۀ او ،آنها حتي بدن انساني را نميخواستند .پس فرد در تمرين خود نبايد به بدن
انساني وابسته باشد ،و فشط بايد به آن طريق تزکيه کند .المائيسم تبتي ،تبديل نور را آموزش ميدهد .يعني در زمان کمال ،فترد
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در آنجا مينشيند ،و اگر تمام بدن او بهطور موفشي آميزي تزکيه شده باشد ،در لحظۀ کمال ،بدن او به پرتويي از نور قرمتز تغييتر
شکل مييابد و روح خود او همراه با بدن بوداگوني که با موفشي تزکيه شده ترک ميکند .ازآنجاکه بتدن بوداگتوني کته بتهطور
موفشي آميزي تزکيه شده مادهاي از اين سم انسان عادي را ندارد ،انسانها نميتواننتد آن را ببيننتد ،و فشتط نتور و آن شتکل
ساخته شده از نور را ميببينند که باال ميرود .افرادي وجود دارند که به آن خوبي تزکيه نکردهاند و نميتوانند دستتخوش تبتديل
تمامي بدن به نور شوند .پس در زمان تبديل به نور ،بدن او در يک لحظه کوچک ميشود« ،شوآ!» فردي تمامقد به اندازه حتدود
 3۰سانتيمتر ميشود .دقيشاً شبيه او اس اما به شخصي به بلندي حدود  3۰سانتيمتر کوچک شده است و تناستب بتدنش حفتظ
شده اس  .آن به اين خاطر اس که او به اندازۀ کافي تزکيه نکرده و در تبديل به نور ،بهطور کامل تبديل نشده اس .
وضعي هاي ديگري نيز وجود دارد .در سيستم دائو در چين ،وقتي آنها به کمال ميرسند شکلِ «رهايي از جستد» را متيگيرنتد.
«رهايي از جسد» چيس ؟ در چين باستان ،بسياري از افراد دائوي بزرگ را تمرين ميکردند .راه تزکيۀ دائوي بزرگ ملزم ميدارد
که پس از آنکه شخص در تزکيه موفق شد قادر ميشود بدنش را با خود ببرد -روش آنها حتي بدن را نيز ميخواهد .اما اين نتو
بدن جسماني اين فرد ،ديگر بدن يک انسان معمولي نيس  ،زيرا کامالً به متادۀ بتا انرژيبتاال تبتديل شتده و بتدن دائوگتون او
ميشود .روش رهايي از جسد آنها به اين شرح اس  .شخص ميداند که تا مرحلۀ کمال تزکيه کرده و اينکه تمام بتدنش بتهطور
کامل تزکيه شده اس  .چگونه جهان دنيوي را ترک ميکند؟ اکثر دائوئيس ها آرزوهاي به انجام نرسيده خود در بين مردم عادي
را تا بعد از اينکه به کمال برسند حل و فصل نميکنند .اما سيستم بودا اينگونه نيس  ،زيرا مسائل در ميتان کمتال فترد حتل و
فصل ميشوند.
رهايي از جسد ،باع ميشود پس از اينکه فرد داين دنيا را ترک کرد ،ديگر مردم به دنبال او نباشند .او تظاهر به مرُدن ميکند،
گرچه در آن زمان درواقع قادر اس تا آسمانها باال رود يتا وارد درون زمتين شتود .همتانطور کته در آستتانۀ رفتتن است  ،بته
خانوادهاش ميگويد« :من خواهم مرد .در تزکيه موفق شدهام و در آستانۀ رفتن هستم .تابوتي برايم آماده کنيد ».دقيشاً در همتان
زماني که پيشبيني کرد ،در رختخوابش دراز ميکشد و لحظهاي بعد ديگر نفتس نميکشتد .اعضتاي ختانواده متيبيننتد کته او
درگذشته اس  ،پس او را در تابوت گذاشته و دفنش ميکنند .اما درواقع ،او از توانايي «استتار» استفاده کرده است  -او از قتدرتي
فوقطبيعي استفاده کرده اس  .آنچه اعضاي خانواده اش در آن روز ديدند بدن واقعي او نبود .پس چه بود؟ آن شيني بود که پتس
از اشارۀ او ،به چيز ديگري تبديل شده بود .او يک کفش ،يک جارو ،يک ميلۀ چوبي ،يا يک شمشير را استتفاده کترد و آن را بته
شکلِ تصوير خودش تبديل کرد .او به يک شيني اشاره کرده و تصوير آن را تغيير داد بود .آن ،هر آنچه الزم اس گفتته شتود را
ميداند چگونه بگويد ،و آن به خانواده آن فرد ميگويد« :من در اينجا دراز ميکشم و در يک لحظه همه چيز به پايان متيرستد.
فشط مرا در تابوت بگذاريد ،فشط همين ».درحشيش  ،دچيزي که در آنجا دراز کشيده بود آن تکه چوب ،آن جارو ،يا شتايد کفتش
بود .آن فرد واقعي آنجا را ترک کرده بود و بسياربسيار دور رفته بود .پس خانواده ،او را دفن ميکنند .بعد از آنکه دفن ميشود ،در
طول چند ساع درواقع آن شيئ به شکل اصلي خود برميگردد به کفش ،به ساقه بامبو ،يا تکهاي چتوب برمتيگتردد .ايتن آن
چيزي اس که «رهايي از جسد» ناميده ميشود .بعضي اوقات شخصي از جاي ديگري برميگردد و ميگويد« :اوه ،متن ايتن يتا
آن فرد از خانواده شما را در مکان خيلي دوري ديدم .وقتي براي تجارت به آنجا رفتم ما حتي با هم صحب کرديم ».ختانوادهاش
ميگويند« :نميتواند اينطور باشد .او از دنيا رفته اس  ».سپس آن شخص در جواب ميگويد« :من او را ديتدم .او نمترده است .
من واقعاً او را ديدم .حتي با او صحب کردم و با او غذا خوردم« ».اين عجيب اس  ،او واقعاً مرده اس  ».خانوادهاش ميدانند که
او يک دائوئيس بود« :پس بگذاريد او را نبشقبر کنيم و سپس نگاهي بيندازيم ».وقتي درِ تابوت را باز ميکنند کفشتي در آنجتا
ميبينند.
در سيستم دائو شکلي به نام «صعود در روز روشن» نيز وجود دارد .شکل صعود در روز روشن وقتي استتفاده متيشتود کته بتدن
شخص به طور کامل تزکيه شده باشد و آرزوهايش را قبل از رسيدن به کمال در دنياي مادي برآورده ساخته باشد .ازآنجاکه کاري
نمانده که انجام دهد ،زمان آن اس که ترک کند .در آن مرحله چيزي به نام «باز کردن دروازۀ آسماني» روي ميدهد بهعبارت
ديگر ،دروازۀ سهقلمرو باز ميشود .سپس براي برخي ،يک خداي آسماني براي پتذيرش او متيآيتد ،يتا يتک اژدهتا ،يتک مترغ
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ماهيخوار ،يا چيزهايي ديگر ميآيد که بر آنها سوار ميشود و پرواز کرده و دور ميشود ،يتا يتک ارابتۀ آستماني بتراي حمتل او
ميآيد .چنين چيزهايي در زمانهاي باستا ن ،بسيار روي داد .چنين نوعي از صعود در روز روشن وجود دارد .در سيستم تمرين متا،
من روش صعود در روز روشن را براي آنهايي استفاده ميکنم که قرار اس به بهش فالون بروند .افرادي در بعضي از روشهاي
تزکيه وجود دارند که بدن را نميخواهند .اگر به او بدني داده ميشد ،همه چيز در سراسر بهش آن شخص به بينظمتي کشتيده
ميشد .درس شبيه نيرواناي شاکياموني اس  :اگر قرار بود به او يک بدن بدهيد ،نيروانا نميبود -آيا تمتام سيستتم تزکيته تبتاه
نميشد؟ بهش او از عناصرِ احکام ،تمرکز ،و خرد تشکيل شده اس  ،پس او بدن را نميخواهد .بسياري از شما با ذهني بشتري
فکر ميکنيد« :اوه ،اين صعود در روز روشن باشکوه اس  .مردم مرا ميبينند که پرواز ميکنم ».با ذهنيت بشتري درحتال فکتر
کردن به موضوعات الهي هستيد ،و آن کامالً نامناسب اس  .به شکلي ديگر بگوييم ،در زمان رسيدن بته کمتال بتهطور طبيعتي
شکلي براي آن خواهد بود .اما ميتوانم به شما بگويم ،با اين همه افرادي که در اين زمان به کمال ميرسند ،بهطور مسلم درسي
عميق براي افرادي که باور نکردند بهجاي خواهم گذاش  .بنابراين وقتي مريدانم در آينده به کمال متيرستند بته احتمتال زيتاد
منظره باشکوهي خواهد بود ،منظرهاي که جامعۀ بشري هرگز فراموش نخواهد کرد .تشويق)
گرچه اينها گفته شد ،اما شما بايد هنوز تمام وابستگي ها را رها کنيد و نگران اين مسائل نباشيد .فشط به تزکيه ادامه دهيتد .اگتر
تزکيهتان شکس بخورد ،همه چيز بيفايده اس .

پرسش :در کتاب جوآن فالون ،آيا بوداها و دائوها و خدايان مختلف در پش کلمات وجود دارند؟
معلم :البته ،مطمنناً .به همين دليل اس به همۀ شما ميگويم کتاب را بخوانيد .بعضي افراد چيزي را درک ميکنند« :آها!» و در
آن لحظه وقتي که آن چيز را ميفهمند بدنشان يک ارتعاش ناگهاني را تجربه ميکند و جريان گرمي را احساس ميکند .اگرچه
فشط يک حس ظريف دارند ،اما در آن لحظه ،درواقع تغييرات در بدن فوقالعاده قابلتوجه اس و در سم ديگر تکتاني در همته
جا درحال رويدادن اس  .آن به خاطر اين اس که به سطح ديگري باال رفتهايد ،و بتدن شتکلهاي مختلفتي از تغييترات را در
سطوح مختلف تجربه ميکند .همانطور که ميدانيد ،در معابد چيني بعضي از مجسمههاي بودا در باالي ستر ،چهتار ستر ديگتر
دارند ،يا در باالي آن چهار سر ،سه سر ديگر دارند ،و يک سر ديگر بتر بتاالي آن سته ستر رشتد متيکنتد .درواقتع ،آن شتکل
تجلييافتهاي از تصوير فاي بودا در سطوح مختلف اس  .يعني ،در سطوح مختلف ،تغييترات در حال هتاي بتدني ،بستيار عميتق
اس  .نه تنها باشکوه اس  ،بلکه باوقار ،باعظم  ،و فوقالعاده عالي اس  .پس دليلي وجود دارد که چرا مجاز نيستيد آن را ببينيد.
ازآنجاکه تفکر بشري عادي را داريد ،آن را با افکار بشري درک خواهيد کرد ،و حتي ممکن اس در نتيجه ديوانهوار عمتل کنيتد.
نميتوانيم بگذاريم چنين چيزي روي دهد.

پرسش :آيا دس دادن و تماس بدني کارما را منتشل ميکند؟
معلم :اگر يک تزکيهکنندۀ واقعي باشيد ،بدون توجه به اينکه چشدر حساس باشيد ،آن هيچ صدمهاي بته شتما نخواهتد زد .بتدن
تزکيه شدۀ شما گونگ دارد :چطور ميتواند از چيزي پايينتر از گونگ بترسد؟ فاصله و شکاف بزرگي از لحاظ قلمرو و سطح بين
آن دو وجود دارد ،پس نبايد از آن بترسيد.
دس دادن بين مردم ،يعني تماس و دس دادن بين مردم عادي ،درواقع ميتواند کارما را منتشل کنتد .حتداقل اينکته ،آلودهشتدن
وجود دارد .آن حتمي اس  .امروزه همه دس ميدهند .دس دادن از جامعۀ سفيد پوستانِ غرب آمتد .متردم آستيايي در گذشتته
دس نميدادند .وقتي همديگر را مالقات ميکردند ،مش را درون دس ديگتر گتره ميکردنتد .آن خيلتي ختوب بتود .خانمهتا
مش هاي خود را مثل آن گره نميکردند زيرا بد بهنظر مي آمد .آنها يک مش را مانند ايتن در ستم راست شتکم ختود گتره
ميکردند وقتي مردم را مالقات ميکردند مش خود را کنار بدن گره کرده و اندکي پاي خود را خم ميکردند .بتهنظر متيرستد
دس دادن فشط بعد از رنسانس در غرب جا افتاد پيشتر آنها نيتز دست نمتيدادنتد .انتوا مختلفتي از آداب درود و احوالپرستي
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داشتند -کمي اين و کمي آن .بههرحال ،انوا مختلفي وجود داش  ،انوا و اقسام مختلفي .بعدها دس دادن عادت شتد .آيتا متا
ههشي نداريم؟ آن رسم سيستم بودا اس .

پرسش :در مدت بيش از يک سال تزکيه کردن ،افراد بهندرت براي من دردسر درس ميکنند .اگر به همين شتکل ادامته يابتد،
چگونه از وابستگيهاي بسياري که دارم خالص شوم؟
معلم :اين طور نيس  .شرايط هر کسي متفاوت اس  .شايد به اين شکل باشد ،شايد به آن شتکل باشتد ،شتايد ...انتوا و اقستام
گوناگوني از عوامل وجود دارد .بنابراين مطمنن شويد که داينجا به اين چيزها وابستته نميشتويد .وقتتي واقعتاً روز ستختي فترا
ميرسد پي ميبريد که گذراندن آن مشکل اس  ،اما وقتي سختي وجود ندارد آن را ميخواهيد .براي هتر چيتزي دليلتي هست .
درحشيش  ،برخي افراد واقعاً آن اندازه سختي ندارند .اين نيز صح دارد.

پرسش :چند ده نفر در محل تمرين ما وجود دارند ،و اکثري آنها سيماي بدي دارند .آيا بهخاطر اين اس که متا بتهطور استتوار
درحال تزکيه نيستيم؟
معلم :تعداد کمي از محلهاي تمرين وجود دارند که واقعاً درس نيستند و در ميان شاگردان شايعات بياساس در گردش است
و آنها بهطور تصادفي به چيزهايي «روشنبين» ميشوند .بعضي افراد بهطور تصادفي به چيزهايي «روشنبين» ميشوند که واقعاً
به فايي که آموزش ميدهم ربطي ندارد ،و آنها حتي شاگردان را به اين شيوه يا شيوههاي ديگري از تفکر ميکشانند و ميگذارند
تصوراتشان بيقيد و بند شود .حتي درباره فا نظر ميدهند ،ميگويند اين فا چگونه اس  ،اين بخش چگونه است  ،و آن بختش
چگونه اس  .آيا موجودات بشري ارزش نظردادن درباره فا را دارند؟ حداقل اينکه هنوز ذهنيتي بشري داريتد ،بنتابراين انجتام آن
درس نيس  .فشط بايد خودتان را برطبق دافا تزکيه کنيد ،بخوانيد ،مطالعه کنيد و تمرينهتا را بهصتورت گروهتي انجتام دهيتد.
بيشتر وق خود را صرف خواندن و مطالعۀ فا کنيد ،و زمان کمتري براي صحب دربارۀ تجربيات و نظرات خودتان بگذاريتد .يتا،
بعد از تمام کردن تمرينها ميتوانيد با هم ،امور را مطرح کنيد -آن نيز خوب اس  .اگر زماني را کته قترار است بتراي تزکيته و
خواندن فا باشد براي صحب و بح دربارۀ تجربيات خود صرف کنيد ،فکر نميکنم آن خوب باشد .چيزهايي که بعضي از افتراد
دربارۀ آنها صحب مي کنند انوا افکار خودخواهانه و احساسات را با خود دارد و حتتي ربطتي بته فتا ندارنتد .در آنصتورت آنهتا
ميتوانند شاگردان را به گمراهي بکشانند و حتي در افکار بيربط زيادهروي کنند .همه موجودات بشتري ذهنيت بشتري عتادي
دارند .شاگردان ما ،چه قديمي چه جديد ،بههيچوجه نميتوانند مجاز باشند دربارۀ اصولي که باالتر از معناي ظاهري کلمات است
بدانند يا صحب کنند .هرچه باشد ،آنچه دربارهاش صحب ميکنيد ،معناي تح الفظيِ کلمات و اصول در ظاهر و ستطح است ،
زيرا فاي آسمان نميتواند در ميان مردم مورد بح قرار گيرد .نميدانم بعضي از افراد چه مشکلي دارند .نميدانتم چطتور بته آن
افکار و ايدههاي آشفته «روشنبين» شدند .بايد به اين توجه کنيد!

پرسش :ترجمۀ «يين دحال دس » چيس ؟ چرا فرد انجام «جيهيين دقراردادن دس رويهم » را الزم دارد؟
معلم :بوداها آن را يين نمي نامند .آن تجلي وقار فاي بودا اس  .آن اصطالحي از هند باستان اس که مستشيماً ترجمه شد و يين
ناميد شد .جيهيين ،شوويين دعالئم دس بزرگ و شوويين کوچک حال هاي ديگري از شکوهِ زبان فا و تجلي آن هستند.
پرسش :حاال تشريباً يک سال اس که تزکيه کردهام ،اما هرگز فالون را نديدهام.
معلم :بگذاريد اينطور مطرح کنم .اگر بگوييد هيچ تغييري در خود نداشتهايد ،و هيچ تغييري که فا برايتان ايجاد کرده را تجربه
نکردهايد ،هيچ چيزي که فراتر از مردم عادي ميرود را نميدانيد و به آن روشنبين و آگاه نشدهايد ،آنگاه شما را بتاور نمتيکنم
مگر اينکه تزکيهک ننده نباشيد .اگر نياز داريد چيزي را ببينيد ،آن ظهور يابد ،يا عيناً به همان وضوحي به شما نشان داده شود کته
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فرد به مردم عادي نگاه ميکند ،پس فکر نميکنم اينطور عملي باشد .دليل اين اس که ،براي رسيدگي به هتر فترد بتر طبتق
شرايط خودش ،حال هاي ذهني مختلف او در ميا ن مردم عادي ،و آنچه در آينده به هنگام نائل شدن بته کمتال کستب خواهتد
کرد ،روشهاي مختلفي وجود دارد .براي انجام اين کار ،قطعاً در هر وضعي بهطور يکسان امتور را انجتام نختواهم داد .ممکتن
اس در جستجوي ديدن فالون بودهايد ،اما اگر اين وابستگي رها نشود آن را نخواهيد ديد.

پرسش :ازآنجاکه بوداها در سطوح باال انسانها را بسيار ناچيز ميبينند ،لطفاً به ما بگوييد که چرا استاد براي نجات ما آمدهاند؟
معلم :فاي کيهان براي موجودات در تمام سطوح بسيار زياد جهان ،محيطهاي زندگي در سطوح مختلف را آفريد .به دنبتال آن،
بايد موجوداتي در اين محيطهاي زندگي وجود داشته باشند .انسانهاي عادي در پايينترين سطحِ سطوح مختلفي هستند که فاي
کل اين کيهان ايجاد کرد .پس ،از منظر من ،الزم اس کل فا و تمامي کيهان را مدنظر قرار دهم .آيا آن را بهطور واضح توضيح
دادم؟ تشويق) پس ،از ديدگاه من ،نحوۀ نگرش من به موجودات– موجوداتِ هر دو سم مثب و منفي -با شما فترق ميکنتد.
آن چيزي نيس که بتوانيد درک کنيد.

پرسش :همانطور که بهطور مداوم فا را مطالعه ميکنم ،چيزهايي که دربارهشان فکر ميکنم کمتر و کمتر ميشوند ،تا به حتدي
که گاهي اوقات دوس ندارم به چيزي فکر کنم .آيا آن به خاطر اين اس که خودآگاه اصليام ضتعيف است ؟ آيتا تزکيتهام بته
انحراف رفته اس ؟
معلم :اينطور نيس  .و حتي ميتوانم به شما بگويم که پديدۀ خوبي اس  .چرا ميگويم که آن پديدۀ خيلي خوبي اس ؟ به شما
خواهم گف  .مغز يک فرد در ميان مردم عادي بسيار تحليلگرانه و ارزيابيکننده کار ميکند .براي آنکه ضرر نکند ،فکر شتخص
از اين نظر فوقالعاده سريع کار ميکند ،و حافظهاش قوي اس  .آنچه ميگويم اين اس که آن شيوه استتفاده کتردن از مغزتتان
خوب نيس  ،زيرا کارما ايجاد ميکنيد .وقتي مغزتان خيلي به آنصورت توسعه يابد ،با تزکيهتان مداخله ايجاد ميکنتد .پتس چته
بايد کرد؟ ما از رويکردي استفاده ميکنيم که در شرو  ،اين بخش از مغزتان را محدود ميکنيم .بتهعبارت ديگتر ،در ابتتدا آن را
قفل ميکنيم ،آن را تنظيم ميکنيم ،آن را با بخشي از افکارتان که ميتواند مثل يک تزکيهکننده فکر کند جايگزين ميکنتيم ،و
ميگذاريم اين بخش از تفکرتان توسعه يابد .آنگاه آن بخش مکار تنظيم ميشود و ما بهتدريج آن محدودي را کمتر متيکنيم.
در آن مرحله قادر خواهيد بود بهطور مناسبي خودتان را اداره کنيد .وقتي حتي نميتوانيد آن افکار بتد ختود را تشتخيص دهيتد-
چراکه آن بخش از مغزتان بسيار توسعه يافته اس  -بهمحض اينکه دربارۀ چيزي فکر ميکنيد در آن بخش از مغز ميافتيتد .آن
بخش از مغزتان بهطور جدي با تزکيهتان مداخله ميکند .بنابراين ،بسياري از افراد آنچته را کته هماکنتون توضتيح دادم تجربته
خواهند کرد .آن موقتي اس  .افکاري که اغلب مايليد براي حفاظ از نفع شخصي استفاده کنيد ،افکاري که ميتواند به ديگتران
صدمه برساند ،و آن سلولهاي مغز که خيلي توسعه يافتهاند همگي مُهر و موم و تنظيم ميشوند .پس اين وضعي روي ميدهد،
اما موقتي اس  .پس از آنکه آنها مُهر و موم شوند ،الزم اس که از آنها مراقب شود تا خيلي توستعه پيتدا نکننتد و فشتط بتراي
استفادۀ عادي مناسب باشند .ما ميگذاريم سلولها و افکار درس شما رشتد يابنتد .اينگونته پتيش متيرود .درغيراينصتورت...
بگذاريد از بياني محاورهاي استفاده کنم که بتواند آن را بهطور مناسبتري توضيح دهد :شما شخص شريف و درستکاري هستتيد
که بوداشدن را تزکيه ميکند ،پس ذهن شما نميتواند مکار ،فريبکار ،بيیبات و حيلهگر باشد!

پرسش :شنيدن تجارب ديگران الهامبخش من هستند و مرا آگاه ميکنند ،اما آن را به مستحکميِ اگاه شتدنِ ختودم بته مستائل
نمييابم.
معلم :اين درس اس  .مسلم اس که اينگونه اس  .آنچه خودتان روشنبين ميشويد که اساساً از طريق تزکيه خودتان است ،
محکمترين اس  .از سوي ديگر ،ميتوانيد از آنچه ديگران ميگويند درسهايي بگيريد .آن نيز ميتواند روند شما را آستان کنتد،
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پس مفيد اس  .کنفرانسهاي فا مکرراً برگزار نخواهند شد .کنفرانسهاي ما مزايايي دارند .اما خيلي بهطور مکرر تجربيات را بته
اشتراک نگذاريد .بايد انرژي خود را بر مطالعۀ فا و خواندن کتاب متمرکز کنيد.
برخي از پرسشهايي که مطرح شده بودند کنار گذاشته شدند زيرا نسبتاً سطحپايين يا تکراري بودند ،يا ميتوانند با خواندن کتاب
حل و فصل شوند .بهخاطر کمبود وق  ،پاسخ دادن به سؤاالت را در اينجا متوقف ميکنيم .تشويق بلند)
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